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 ينقسم هذا الكتاب إىل جزئني: 

دستور اإليامن" ويف هذا اجلزء  ـــ"قانون اإليامن النيقاوي القسطنطيني  :اجلزء األول

فهمه، وإثارة األسئلة حوله.. وتركت  ونحاولش هذا القانون من الناحية العقلية، قانن

 .ي ليحكم هو عليهاهتا للعقل املسيحاإجاب

ما قاله اهللا  تستجمعاويف هذا اجلزء   القرآن الكريم": "املسيح يفواجلزء الثاين

 ، وما جاء يف العقيدة املسيحية.عليهام السالم ـــبن مريم  ـــتعاىل عن املسيح 

ا؛ أل�ني حينام بحثت ومل أ�قل من األ�اجيل املسيحية شيئًا أو متت املناقشة من خالهل

نجيل متواتر ومعروف من كتبه ومتى كتبه، وتتفق ترامجه املختلفة، ر لإلعن مصد

 وهذا ما وصلت إليه: ! يًال واحداً ويتفق عليه كل املسيحيني فلم أجد إنج

 لبحث املسيحي الدين لعلامء) جممع( مؤمتر عقد م، 325 سنة نيقية مدينة يف -

 بني من أ�اجيل أربعة ياراخت تم املجمع هذا بعد ،املسيحية األ�اجيل وضع وحتديد

 األمر أعطي كام. تام بشكل البقية عىل للقضاء األمر وأعطي األقل عىل إنجيل ثالثامئة

 .بالعربية ُكتبت التي األ�اجيل كافة عىل للقضاء كذلك

⁄̌�Ç�œ�⁄Ì 

 



 5  مقدمة 

 

، 2001 أكتوبر -سبتمرب" املقدس الكتاب عامل" جملة من 137 رقم العدد يف -

 ، نطالع"؟ املقدس الكتاب كتب من: " بعنوان رئييس موضوع غالفها يتصدر والذى

 اجلزويت بكليات املتفرغ األستاذ ،J. Moingt موان جوزيف بقلم الذى املقال يف

  :قائالً  املقدس بالكتاب يتعلق فيام صعوبتني إىل فيه يشري بباريس، والذى

 موعةبأرسها، جم مكتبة وإنام املفهوم باملعنى كتاباً  ليس املقدس الكتاب نإ :أوال"

ت عىل تأ�يفه ويمتد خمتلفة، املختلفة، بلغات األدبية واأل�واع الكتب من متعددة  عرشا

 ونرش صياغة مراكز من ابتداءبالتدريج،  كتاب شكل يف كتبه جتميع تم قد وأ�ه القرون،

 .متنوعة

 الكاتب، وإنام نفس بقلم واحدة، دفعة تأ�يفه يتم مل الكتب هذه من كتاب كل :ثانيا

 جزئية املتناثرة وكتابات الشفهية الُرتاث من العديد عىل عتامداً ا منها كتاب كل صيغ

 فرتات عىل وتبديلها وصياغتها كتابتها إعادة متت أن بعد شتى مصادر عن نامجة متفرقة

 ."عليه هي ما إىل تصل أن قبل طويلة

 اأهن "املقدس الكتاب" مداخلة يفعن التناقضات  الربيطانية املوسوعة قالت -

 تقريباً. الضعف إىل مؤخراً  العلامء رفعها تناقضًا، وقد 150,000 إىل تصل

الكنائس والكتب مصاد الكتاب املقدس، فهناك مصادر عامة ( مواقع  تاختلف -

تبة الكَ ( :قر بأن، واملصادر األكاديمية املتخصصة يف الالهوت وهي تُ املوجهة للعامة )

القرن الرابع  ذمنكانت خطوطات املوجودة أقدم املوقدت، جمهولون، واملخطوطات فُ 

 



 6  مقدمة 

 

املصادر كذلك و ،املخطوطات هبا اختالفات)وملة، تكاملخطوطات غري موامليالدي، 

 العلمية املوسوعية مثل املوسوعة الربيطانية واألمريكية.

والالتينية ، العربية واليونانيةاآلرامية والرسيانية واللغات  يفاختالف الرتاجم  -

.. دون أن الكاثوليكيةوالرتمجة  ،، والرتاجم العربية املشرتكة، واملبسطةواإلنجليزية

 تكون هناك نسخة واحدة هي املرجع األصيل الوحيد !

ء اتفق القارئ املسيحي مع هذه النقوالت السابقة أو رفضها   هي:  فاخلالصةوسوا

 .يمكن التحاكم إليهاـــ ُجممع عليها ـــ ال ُتوجد نسخة إنجيل واحدة  -1

 ال ُتوجد ترمجة واحدة يمكن التوافق عليها. -2

 ال يوجد سند متصل لكاتب اإلنجيل. -3

 ال تتفق الطوائف املسيحية عىل إنجيل واحد. -4

 وجود تناقض بني نُسخ األ�اجيل. -5

 إشكالية أخرى:

السلطة الوحيدة " نجيل يف طبقة الكهنوت، فالكاهن هو:وهي احتكار فهم اإل -

كام جاء يف تعريف  .أن تفكر وتدرس وتفرس وترشح األسفار الدينية" يفالتي هلا احلق 

 "رس الكهنوت" !
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اتباع املتشابه من القول، وحتميل األلفاظ ما مل حتتمل، وحماولة فهم النصوص من  -

 خالل مباحث الفلسفة وطرقها، بل والدخول يف وجود معاين باطنية لأللفاظ !

من مناقشة "االعتقاد املسيحي احلايل" من خالل منعني  ـــوغريه ـ كل أو�ك ـــ

 األ�اجيل.

وأوضح أ�ني لسُت بصدد احلديث عن "دراسة األ�اجيل" وتارخيها وما جاء فيها، 

بل بصدد احلديث والبحث عن كلمة جامعة يمكن التحاكم إليها ومناقشتها، ومل أجد 

 .ملسيحي" للبحث والدراسة والنقداإليامن ا قانونأ�سب من "

 

 اإليامن املسيحي ؟ اذا اخرتت قانون�

ئفهم ومذاهبهم -1  وتؤمن ،أل�ه الكلمة اجلامعة لكل مسيحيي العامل باختالف طوا

 .أمجع، عدا شهود هيوه، والسبتني العامل يف املسيحية الكنائس كل به

أل�ه نص حمدد وجامع، وتتفق ترمجته اليونانية والالتينية واإلنجليزية مع  -2

 تثناء لفظ "اآلب" و"األب".العربية، باس

 أن النص معروف من كتبه ومتى كتبه وأ�ن كتبه. -3

 أن هذا النص ُحفظ تارخييًا، وظل متواتراً عىل مدار األجيال. -4
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ئفهم  مختلفالعامل ب يجه إىل كل مسيحيووهذا الكتاب مُ  ومذاهبهم طوا

ني ما أعددت هذا عىل يقني أ�القارئ  م، حتى العلامنيني منهم ! وليكنومعتقداهت

إال حرصًا عليهم، ورمحة هبم، ورمحة باإلنسانية، ورغبة من القلب أن يدخلوا  كتابال

جنة اخللد، وأن ينجوا من عذاب النار، وقبل هذا وذاك.. بالغ وبرشى ونذير، ابتغي 

 .هبا رىض رب العاملني

ر قلوب، ونوّ افتح بكلمتي هذه ال وفقني لكلمة احلق، وانفع هبا الناس، � �

هبا النفوس، وارشح هبا الصدور.. واجعلها خالصة لك يا رب  هبا العقول، واهد

 .العاملني

 

                           È†@áºc@

 islamic_nation1427@yahoo.com 
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من  )2048( م، بحضور325ة سن املسكوينقية يجممع ن ضع هذا القانونوَ 

م حادًا وعنيفًا وقاسيًا، فحدثت خالفات شديدة بينهم! وكان النقاش بينه ،األساقفة

وعندئذ اختلف الناس إىل قسمني، الفريق امللكي الذي شكل جممع نيقية وعدده 

جممع  القانون . وأكمل) أسقفًا، والفريق املعارض وهم شتى يف الرأي واملذهب318(

() أسقفاً 150م بحضور (381 سنة املسكوينالقسطنطينية 
0F

و يسمى بقانون ، لذلك فه)1

اإليامن النيقاوى القسطنطينى. وهو عقيدة النصارى التي ال ختتلف عليها الكنائس، 

 وهو ُيتىل يف مجيع الكنائس حتى اليوم. مسيحياً.من ال يؤمن به ال يكون عترب يُ و

(نص قانون اإليامن القسطنطيني ترمجة عن اليونانية القديمة
1F

2(:  

كل األشياء املرئيّة كل يشء، خالق السامء واألرض،  [نؤمن بإٍ� واحد، آٍب قادر عىل

وبرٍب واحٍد يسوع املسيح، ابن اهللا الوحيد، املولوُد من اآلب قبل كل  .والالمرئيّة

الدهور، نوٌر من نور، إٌ� حق من إ�ٍ حق، مولود غري خملوق، مساٍو لآلب يف اجلوهر، 

البرش ومن أجل خالصنا نزَل  الذي بواسطتِه كانت كل األشياء، الذي من أجلنا نحن

د من الروح القدس ومن مريم العذراء، وتأ�َّس، ُص  لَِب من أجلنا من الساموات وجتسَّ

وصعَد إىل  ،تأ�َّم وقرب وقام يف اليوم الثالث بحسب الكتب ،عىل عهد بيالطس البنطي

اتليدين األحياء واألمو ؛الساموات وهو جالٌس عن يمني اآلب، آٍت ثانية يف املجد

                                                           
 متولي يوسف شلبي. -تاريخ ابن البطريق. أضواء على المسيحية  )1(
 طريق.الموسوعة العربية المسيحية. تاريخ ابن الب )2(
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وبالروح القدس الرب املحيي، املُنبثِق من اآلب، الذي هو مع  .ملُلكهِ الذي ال فناَء 

د الناطق باأل�بياء. وبكنيسة واحدة، مقدسة، جامعة  .اآلب واالبن مسجوٌد لُه وُممجَّ

يف الدهر  ورسولية؛ نعرتف بمعمودية واحدة ملغفرة اخلطايا، وننتظر قيامة املوتى واحلياة

 ].  اآليت

 

  :نص قانون اإليامن القسطنطيني ترمجة عن الالتينية

[... وبالروح القدس الرب املحيي، املُنبثِق من اآلب واالبن، الذي هو مع اآلب 

د، الناطق باأل�بياء....]   واالبن مسجوٌد لهُ وُممجَّ

انون ليس ة، فهذا الق، كلمة كلموصهنناقشه بنصسيامن، فإوأل�ه قانون، وقانون 

ل كلمة هلا معنى ومقصودة بل هو أساس الدين.. وك ديث رجل دين،موعظة أو ح

جزئية  ما عداالعامل،  يمسيحيكل  اهو الكلمة اجلامعة التي يؤمن هبالقانون فهذا  لذاهتا،

 . الكاثوليكيةة يس"الروح القدس" عند الكن
 

*** 
 

 أقسام: ثالثةينقسم قانون اإليامن القسطنطيني إىل 

  اآلب.القسم األول: وصف اهللا

 القسم الثاين: وصف للرب الواحد اإل� يسوع املسيح.

 القسم الثالث: وصف للرب املُحيي الروح القدس. 
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@

 

"نؤمن بإٍ� واحٍد، آٍب قادر عىل كل يشء، خالق السامء واألرض، كل األشياء 

 املرئيّة والالمرئيّة."

 "نؤمن بإ� واحد"

يدها عىل "عقيدة التوحيد" وأهنا ال ُترشك تأكـــ طوال تارخيها ـــ حرصت املسيحية 

 فهي "تؤمن بإ� واحد" كام ؛اآلهلةأو تعدد  كبالِرش  االهتامعنها باهللا شيئًا.. وتدفع 

بعقيدة  ها ال تلبث أن تنقض هذا التوحيد. ولكنتقول أول فقرة يف قانون اإليامن

انون، حتى تكون وسنتكلم عن عقيدة الثالوث بعد االنتهاء من مناقشة الق! الثالوث

 الفكرة قد اكتملت بني يدي القارئ.

فال تكاد تلك الفقرة تنتهي: "نؤمن بإ� واحد" حتى تقع فيام يناقضها.. فأول كلمة 

 األقنوم األول، ثم يليه األقنوم الثاين، ثم الثالث ! :بعد هذا التوحيد "آب" أي

 املقصود بإ� واحد؟ فام

مقصود منها وحدة جوهر الذات اإل�ية انون ـــ ـــ كام فهمت من القاإل� الواحد 

الروح القدس ) واحد، فهذا هو  ـــاالبن  ـــ( اآلب  أقنومللثالثة أقانيم، أي أن جوهر كل 

 .كام سنرشحه الحقاً  "توحيد الثالوث"املقصود من التوحيد عىل أساس 

***

l�a@!a@—ïÎ@ZfiÎ˛a@·é‘€a 
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ة "آٍب قادر عىل كل يشء، خالق السامء واألرض، كل األشياء املرئيّ 

 والالمرئيّة."

 فام هو اآلب؟

كلمة "آب" أصلها رسياين، وتعني يف اللغة العربية بمعنى األصل أو األساس.. 

اهللا "عن األقنوم الثاين .. ليتميز )2F1("اهللا اآلب" اختصت باألقنوم األول من الثالوثو

 ."اهللا الروح القدس"، واألقنوم الثالث "االبن

 ؟حسب القانون فام هي صفات اآلب

 � واحد.إ •

 أخرى للنص بـــ "ضابط للكل". روايةقادر عىل كل يشء، ويف  •

أخرى "كل ما  روايةيف و لالمرئية.ا، كل األشياء املرئية وخالق السامء واألرض •

 ُيرى، وما ال ُيرى".

ع هذا الوصف لآلب القدرة عىل كل يشء، وخلق كل يشء.. ومل ُيضف أي مجَ 

وهبذا الشمول يف "القدرة واخللق" خللق. رشكاء "لآلب" ال يف القدرة وال يف ا

 .هبا. "اهللا اآلب"ووضعها يف مقدمة القانون تزيد يف تفّرد 

                                                           
 قاموس المصطلحات الكنسية ـ موقع كنيسة األنبا تكال. )1(
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فهذه صفة خاصة "باهللا اآلب" وحده.. ولو كان يشرتك فيها مع االبن أو الروح 

لكن ختصيص النص بكلمة والقدس كان قطعًا جيب ذكرها، فهذا "نص قانون إيامن" 

النص:  د جيعله أسبق يف أمرين كام بّني  هذه الصفة. وهذا التفرّ ده يف"اآلب" يعني تفرّ 

الروح  ومن ضمن اخلَلق" كل يشءضبط الكل" و"خلق القدرة عىل كل يشء أو "

حتديدًا.. ألن القانون استثنى "اهللا االبن" من مسأ�ة اخللق فقال عنه: "مولود  القدس

ب أو اآلب واالبن" فهنا حيدد غري خملوق" لكن عن الروح القدس قال: "انبثق من اآل

 كيفية وجود الروح القدس، لكنه مل يقل "غري خملوق" مثلام قاهلا عن "اهللا االبن".

كام  القانون أن يقول: "انبثق غري خملوق"عىل كان  ولو مل يكن الروح القدس خملوق

 م اجتمع خصيصًا من أجل381ال سيام واملجمع الثاين سنة  ! هللا االبن"ا" عن قاهلا

 "الروح القدس" !

 

*** 
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@

=

"وبرٍب واحٍد يسوع املسيح، ابن اهللا الوحيد، املولوُد من اآلب قبل كل 

الدهور، نوٌر من نور، إٌ� حق من إٍ� حق، مولود غري خملوق، مساٍو لآلب يف 

ومن أجل ألشياء، الذي من أجلنا نحن البرش اجلوهر، الذي بواسطتِه كانت كل ا

د من الروح القدس ومن مريم العذراء، وتأ�َّس، خالصنا نزَل م ن الساموات وجتسَّ

تأ�َّم وقرب وقام يف اليوم الثالث بحسب  ،لَِب من أجلنا عىل عهد بيالطس البنطيُص 

وهو جالٌس عن يمني اآلب، آٍت ثانية يف املجد ليدين  ،الكتب وصعَد إىل الساموات

 األحياء واألموات الذي ال فناَء ملُلكِه."

 ـــذا هو القسم األكرب من القانون، وعليه كان أساس املجمع األول (نيقية وه

 م) لتقرير أ�وهية املسيح.325

 :بالتايل "اهللا االبن" القانون صفوَ 

 رب واحد يسوع املسيح. •

 ابن اهللا الوحيد. •

 مولود من اآلب قبل كل الدهور. •

 نور من نور، إ� حق من إ� حق. •

ïÎ@ZÔ„br€a@·é‘€a€@—|ÓéΩa@ ÏéÓ 
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 مولود غري خملوق. •

 ب يف اجلوهر.مساٍو لآل •

 بواسطته كانت كل األشياء. •

 هو املختار للخالص والفداء. •

 صاحب الدينونة "ُيدين األحياء واألموات". •

 لك ال فناء مللكه.هو املَ  •

 واآلن نستعرض النصوص تفصيًال..

*** 

 برب واحد يسوع املسيح" و"

ف مل يكن حظ أن هذا الوصهو "الرب" ونل ـــيف القانون  ـــ أول وصف ليسوع املسيح

حده إذ قال: "رب "لآلب" وختصيصه هنا ليسوع املسيح مقصود به، ومقصود به و

 الرب يسوع املسيح".واحد" ومل يقل "

وختصيص يسوع املسيح بـــــ"الربوبية" والربوبية له وحده، ومن قبلها يف القسم 

ب" وبني ! جعلت هناك فصل تام بني "أ�وهية اآل "هللا اآلب"األول من القانون أ�وهية 

 "ربوبية االبن" !
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نونة لرب هو "االبن" هو عني ، وبالديإل� هو "اآلب" باأللوهية وهذا الفصل

ر بالقدرة واخللق   .أوضح تعريف للرشكو كالِرش  تقتيض حتًام  "هللا اآلب"فإن اإلقرا

دين وخيضع اخللق كلهم، أي: القائم عىل أمر الكون والناس، وله يَ  "الرب"هو  هأ�

 ه !والكون كل

وحيد الربوبية يف الطاعة يقتيض حتامً ت ؛لكلق والقدرة واملُ توحيد األلوهية يف اخلَ ف

 .واالتباع واخلضوع

فإن أخص خصائص األلوهية لإل�.. هي ربوبيته عىل خلقه، وترصيفه للكون 

ين وُيطاع ! فاأللوهية الواحدة تقتيض لق، وهناك رب آخر ُيدِ واحلياة فليس هناك إ� َخ 

مة الواحدة عىل الكون والناس.دينونة   واحدة هلا القوا

ة والطاعة واالتباع توحيد الربوبية والدينونة والقوام توحيد األلوهية وإذ مل يقتضِ 

فإنه حتامً ُيقر بوجود رشكاء أو رشيك هو "االبن" ! ال مفر من ذلك،  ؛يف نظر البعض

   وال مكابرة عن ذلك !

له  كل يشء وخالق كل يشء. و"ابن" "آب" قادر عىل ك: هناهذا النص يقولف

 الربوبية والدينونة والطاعة واخلضوع واالتباع واالستسالم !

 ! ين وُيطاع وُيتبعَحيكم وُيدِ رب لق، وهناك "ابن" كأن النص يقول: هناك "آب" َخ 

رب واحد  ك إ� هو اآلب، وهذاذاك، وال يشء غري الرشك.. فهو الِرش وهذا املعنى 

. فاإل� غي هذا املعنى الفقرة األوىل من القانون "نؤمن بإ� واحد"وال يل ،هو االبن
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مة عىل الكون والناس، وال رشيك له  الواحد يف يف ذاته؛ وال هو رب واحد، له القوا

وال يف إرادته، وال يف  ،هتوال يف خلقه، وال يف حكمه، وال يف أمره، وال يف مشيئ ،ُملكه

 أي يشء.

عن يسوع املسيح:  هنا سلم له وحده، فإذ يقول القانونبوبية االبن مل تَ عىل أن رُ 

) ليسوع املسيح يف تلك الربوبية.. هو رشيك("رب واحد".. نجد يف هناية القانون 

  الروح القدس: "الرب املُحيي" !!

*** 

  اهللا الوحيد""ابن 

  !؟واخلالق لكل يشء اختذ ولدا.. �اذا اآلب القادر عىل كل يشء،اهللا 

؟ اً لق كل هذا التنوع يف هذا الكون.. أن يكون "مولوده" وحيدالذي َخ  وكيف لإل�

 لق له أخوة وبنني وأحفاد؟!�اذا مل َخي 

أن عىل  بقادرٍ  ـــالذي خلق كل ما ُيرى وما ال ُيرى  ـــالوحيد؟ أو مل يكن اإل�  هو �اذا

 !من األ�ناء؟ اً جيش أو َيلد لقَخي 

 ! الكلمة فقط ! إذن تي صار هبا كل يشءيقولون: أل�ه "الكلمة" الكلمة.. ال

! فيكون االبن ؟االبن الكلمة معآخر   اً ابن اآلب �اذا مل يتخذ اهللا وعىل هذا املعنى..

احلكمة، االبن العلم، االبن احلب، االبن العذاب، االبن القوة، االبن العقاب، االبن 
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ت اآلالف من األ�ناء، ويكونوا جيش أل�يهم حيركهم كيفام  اً املرشف العام... إىل عرشا

 !شاء..

العقل حينام يسمع كلمة "االبن" يتجه نحو "األرسة والعائلة"؟ فلَم هو الوحيد؟ إن 

 وأ�ن بقية العائلة؟!

كنت يف زيارة لنيوزيلندا، ويف حمطة األ�وبيس جاءت إّيل فتاة وصديقها، وحتدثا إّيل 

اهللا "فأ�ن  وله إ� هو االبن،سيحية.. فقالت: " اهللا األب، بامليف هدوء وأدب تبرش 

؟! واستطردت قائلة: إهنا ليست مريم العذراء..! إن مريم ما هي إال األم "األم

وعىل ترتيب: اهللا األب، واهللا  إذن ،"Physical mother"الفيزيائية أو اجلسدية 

هو ، وأم اهللا االبن ! وهذا ومن نفس جوهره االبن.. هناك "اهللا األم" زوجة اهللا األب

رشون هبذه يف "كوريا اجلنوبية" ويبجامعة ة يسم كنن هلالرتتيب املنطقي.. ثم قالت إ

  العقيدة التي قد تناسى منطقها السابقون" !

أي قانون أو قوة أو إرادة : وهو ومل ُأعلق سوى بسؤايل الوحيد الذي ال انتقل لغريه

فسه أو ابنه أو وأ�اً كان وصفه.. أن يصلب نوأجربت "اهللا" أ�ًا كان هو  اخضعت

 ليغفر خطيئة خملوق خلقه؟! ؛منه أقنوم

 معها يستحيل "االبن"ة ذكر القارئ بأن كلمأُ .. وقبل أن نختم مناقشة هذا النص

وبأي  ،بأي حال من األحوالـــ يف نفس الوقت ـــ  "اآلب" يكون هتاستحالة تامة أن 

وهذا له وصف،  ،ابن هذاآب، و كذايل من اخليال.. فوبأي خت ،صورة من الصور

  وذاك له وصف. بل وهذا له أفعال، وذاك له أفعال !
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أ�ضًا بأ�ه يستحيل أن يكون اآلب واالبن كانا يف نفس الوقت.. وإال  ونلفت االنتباه

 �اذا ُسمي "ابن"؟

�اذا مل ُيسمى "اآلب" الكلمة؟! و�اذا ُوصف "باملولود"؟! و�اذا تقدم اآلب يف 

 كر عن االبن؟!الذِ 

*** 

 "املولود من اآلب"

كلها حاالت تنتقل من العدم إىل ستكون "الوالدة" أ�ًا كان معناها وكيفيتها.. 

  .الوجود

ابن اهللا مل يقل النص:  ني كلمة "اهللا" و"اآلب" بمعنى �اذاب نلحظ أن النص فصلو

 ةلفظ يدل عىل الثالثأ�قصد أن "اهللا"  ..؟املولود من "اهللا" قبل كل الدهورالوحيد، 

 !الثالث؟ ةهلوحيد تتفرع منه اآلاآلب: مصدر قانيم، فأراد التحديد بلفظ "اآلب".. وأ

طا�ا أن النص قال كلمة "مولود" صور كيفيات أفعال اهللا، وكلمة "مولود" هذه تُ و

وطا�ا أن  ؟"انساب" "انفصل" يقل "خرج" "انسلخ" ذا ملعينة، فلاميعني أن هلا داللة مُ 

عليه أن يستكمل تلك  !ولود" ويصور كيفيات أفعال اهللا..النص حدد هذا املعنى "م

قل ال وال يقول أن الع ؟!الوالدة، وكيف متت تلكاجلرأة ويرشح لنا كيفية 

 فكيف يستوعب "مولود من اآلب قبل كل الدهور"؟! يستوعبها..! إذن

 وبناء عىل ذلك هناك ثالث معضالت يف كلمة "مولود":
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تلك الوالدة.. وال ُحييلها إىل كيفية  نون، عليه أن ُيبّني أوهلا: أن الذي كتبها يف القا

ر، طا�ا أ�ه أقحم العقل يف كيفيات أفعال اهللا.  األرسا

 حتى ولو كانت كام فرسها البعض ـــ" تلك الوالدة طبيعةأ�ًا كانت " : أ�هةالثاني

("شعلة نار انفصلت من شعلة نار"
3F

إىل حالة " من حالة العدم فهي انتقال "املولود ـــ )1

  .الوجود

لد "اآلب" متقدم عىل "االبن" وسابق لوجوده حت امً وقطعًا ال شك والثالثة: أن الوا

  الداللة الظاهرية لأللفاظ.  عربيف ذلك، كام تُ 

فاآلب اجتهت إرادته ومشيئته لفعل "الوالدة" ليكون "االبن".. أي أن االبن مل يكن 

 ؟!ال �اذا قال النص: "مولود من اآلب"موجودًا قبل إرادة اآلب "بالوالدة" ! وإ

بن قبل تلك الوالدة؟! وكيف كان أ�ن االو! ون ُولد من اآلب بغري إرادة اآلب؟أ�ك

ليس االبن هو "الذي اآلب ينطق بكلمته "عقل اهللا الناطق" قبل تلك الوالدة؟ أوَ 

 َولِد نفسه؟! قد يكون االبن بواسطته كانت كل األشياء" أوَ 

تعدد هلة، ومعنى النفصال الذوات، وانفصال اآل" أوضح "مولود من اآلب

 !!.هلة واألرباباإلرادات، وتعدد اآل

*** 

 

                                                           
 وهي مقالة "سابليوس" وشيعته، تاريخ ابن البطريق. )1(
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 "قبل كل الدهور"

يشء أي ته.. إذ ال يمكنه تصور اقط عجز العقل البرشي وحمدوديةمدى وهنا يتبني 

اآلخر "خملوق" من العدم، ويستحيل ألن العقل هو  ؛ود الزمان واملكان"يف "حد إال

 من ولن يستطيع تصور أي يشءيستطيع تصور يشء إال يف حدود "زمان ومكان"  أن

يف حمدد  العقل وال مشكلة يف ذلك.. فدور، الغيب أل�ه خارج حدود قدرته وجماله

هو ـــ أو اإلحلاد بمعنى أدق ـــ ، ولكن املشكلة آيات اهللا يف خملوقاته ةعامرة األرض ورؤي

ه وال  فيتخيل ويظن وُيقر ، خالقهق عىلاملخلو أن يتجرأ هذا العقل عن ما ال يرا

  !شهد عىل خالقه، ثم.. يقول ويَ صورهيستطيع ت

زمان.. صفة الِقدم أي قبل كل العصور واأل بنلالورغم أن النص حياول أن جيعل 

، فهي حتدد منها مهربجيد  ع العقل جتاوزها، ولنييستط إال أن كلمة "قبل" هذه لن

مثلام حتدد كلمة "مولود" كيفية وجود االبن  !. قبل كل الدهور.ببساطة "زمن الوالدة"

 كانت طبيعة تلك الوالدة ! اً أ�

عني أ�ه كل الدهور" ممكن أن يب قبل "مولود من اآل وبناء عىل ذلك: أن نص

 ومل نشهدها؟ مولود من اآلب بعد خلق عوامل ال نعلمها

 ـــلوق الذي سيُصلب من أجله املخ ــــًا أن االبن موجود قبل خلق آدم ها أ�ضاومعن

 يت.كام سيأ عاين وخصائص الربوبية واأللوهيةويدمر كل م
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وهذا النص: "قبل كل الدهور" مل يكن موجودًا يف نص قانون اإليامن النيقاوي، 

النص النيقاوي هو: "ابن اهللا، مولود اآلب الوحيد،  يف النص القسطنطيني، ُأضيفو

 أي من جوهر اآلب" !

*** 

 "..ن نور"نور م

 ،اآلب" منبعد "مولود ويف الوجود..  لفصل يف الذواتللتأكيد عىل ا واستكامالً 

 ! نور اآلب مناالبن نور فهو 

 "إٌ� حّق "

.. "واحد يسوع املسيحرب بعد أن وصف النص "االبن" بالربوبية الواحدة: "و

 املسيح.وبذلك يكون: رب واحد إ� حق يسوع "إ� حق"  هنا "األلوهية" إليهُيضيف 

حتى  ؛كسلم أ�وهية اآلب من الِرش الربوبية ثم األلوهية معًا.. فلم تَ  فيجمع لالبن

ولكن  !جاء االبن "املولود من اآلب" ليشاركه تلك "األلوهية" فيصبح إ� ورب

النص مل ُحيدد صفات تلك األلوهية مثلام وصفها لآلب بأ�ه "قادر عىل كل يشء، 

 .وخالق كل يشء"

فاالبن شارك اآلب يف األلوهية،  !الربوبية صفةمل ُيضف لآلب  يامنولكن قانون اإل

 ! حسب القانون ومل يشارك اآلب االبن يف الربوبية
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كام  ـــاأللوهية والربوبية  معاينويبدو أن البرش التي كتبت "قانون اإليامن" ال تفهم 

.. وجتعل بيةن أي حماولة لفصل توحيد األلوهية عن توحيد الربووإ ـــذكرت من قبل 

خيلط يف  الرشك. فالقانونك وال يشء غري هو الِرش هذا ف األلوهية آلب، والربوبية البن؛

ري متناسقة.. خيلط بينهام فيُسمي األلوهية مرة لآلب.. ثم أسلوب مضطرب وصياغة غ

  !األلوهية لالبن فيصبح "رب وإ�" ربوبية مرة لالبن.. ثم يعود فيُسميال سمييُ 

من اآلب؛ ألن النص خصه بأ�ه "رب  أو أمهية أن االبن أعىل درجة يبدو من النصو

أن "االبن" شارك مع "اآلب"  بمعنى.. بحسب القانون ! "فقط اآلب "إ� وإ�" بينام

  .ضوع واالتباع والتسليم لهأي بالدينونة واخل .. ثم تفّرد "االبن" "بالربوبية"األلوهية

مزيد من  ؛بغري علم وال هدى وال كتاب منري جيادلوا يف اهللا وهذه طبيعة البرش حني

انقلب عليه النص  ؛من القانون والطالسم، وكلام حاول املرء فهم جزءوالتيه التخبط 

 .التايل يلغي الفهم األول

 "من إ� حق"

 ،رعن اآلخ احدهاومتيز  ،الذوات انفصال تامد عن انفصال يعودة مرة أخرى للتأك

اآلب"  منمن قبل: "مولود  ، فالقانون قالواختالف خصائص وأوصاف كل منهام

 إ� حق". مننور" وهذا التأكيد الثالث: "إ� حق  من"نور 

 

*** 
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 "مولود غري خملوق"

هنا ة وجود االبن "مولود من اآلب" يصف القانون يف النص الذي حتدث عن كيفي

برشي، السخر من العقل ي ـــ عىل احلقيقة ـــ وصف آخر: "مولود غري خملوق" وهو وصف

ال  !د له أن يؤمن بأن "املولود" غري "املخلوق".. كيف؟سخر من اإلنسان الذي ُيرا وي

 !ز فوق هذا النصبد من إلغاء العقل البرشي حتى نقف

شعاع نور حث عن معنى هلذا النص وغريه: يقولون جاهدين أ�فسهم يف الب

(علة نار "انفصلت" من شعلة نارو ُش نور، أاع " من شع"انفصل
4F

1( ! 

 ؟ا وبني "مولود" و"خملوق"الفرق بينهفام  ،ومل يبعدوا كثرياً.. إهنا أ�ضًا "انفصلت"

 ثم إنه سيكون ؟فهل تلك الشعلة انفصلت بإرادهتا أم بإرادة األصل الذي انفصلت منه

! فكيف سيحل العقل تلك  سابق هلا يف الوجود أصل انفصلت منه سابق سابق هناك

 ال سبيل ! ؟!املعضلة..

"مولود غري خملوق"  استحالة تامة أن يفهم هذا النص حيل عىل العقليستف

هي "حالة".. وحالة وجود بعد العدم !  ـــ ما يقصده النص منها كانت اً أ�ـــ "فالوالدة" 

واالنفصال حالة.. وحالة وجود بعد لة وجود بعد العدم! و"اخللق" حالة.. وحا

 فام الفرق ؟!العدم! 

                                                           
 حلمي القمص يعقوب. - التثليث والتوحيد وهي مقالة "سابليوس" وشيعته، تاريخ ابن البطريق. )1(
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لكلمة وخصصها وحددها هذا التحديد "مولود غري خملوق" ذكر ا وطا�ا أن النص 

عن هذه الوالدة، ومتيزها عن عملية "اخللق" ما عندهم تصور  واضعي القانون أن يأ

كيف لبرش أن يكتب بيديه نصًا أن نقول: "ال نعلم" ف املطالبة بتفسريها دوال جيوز عن

 !؟ال يعرف ما يكتبه هو قانون اإليامن لكل املسيحيني..

*** 

  "مساٍو لآلب يف اجلوهر"

 مساٍو لآلب يف اجلوهر فقط؟

 أ�عني أ�ه ليس مساٍو لآلب يف القدرة عىل كل يشء، وخلق كل يشء؟!

 هناك فرق بني اجلوهر والذات؟! كان أ�عني أ�ه ليس مساٍو لآلب يف الذات، إنْ 

 أ�عني أ�ه ليس مساٍو لآلب يف الوجود، إذ هو االبن الوحيد املولود؟!

  !ي أ�ه ليس مساٍو لآلب يف الصفات واخلصائص؟أ�عن

يقول النص:  بني اآلب واالبن.. كان األوىل أنلو كانوا يريدون التسوية والتطابق 

 ! "وكل يشء.. بل هو آبواخللق "مساٍو لآلب يف اجلوهر والذات والوجود والقدرة 

سطة أو ألن اآلب خلق كل يشء، واالبن كان الوا  ؛لكن القانون لن يتحّمل ذلك

 ! .. بزعمهميف هذا اخللق أو الكلمة الوسيلة
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لتسمية متطابقني بـــــ ابتداء ه اللغة البرشية متطابقني يف كل يشء.. �اذا تتج ولو كانا

 آب وابن؟ و�اذا يدعو العقل هذا آب إ�، وهذا ابن رب وإ�؟

اإل�ية  ي يف جوهر الذاتلآلب يف اجلوهر" أ لكلمة "مساوٍ  ولعل املعنى املقصود

الروح  ـــاالبن  ـــ( اآلب  الثالثـــ أو األقانيم ـــ هلة قوم توحيدهم يف أن اآلي فقط، حيث

عني ، وهذا هو توحيدهم.. الذي هو ومن جوهر إ�ي واحد القدس ) متساوية اجلوهر

 ! هلةوتعدد اآل كالِرش 

*** 

  "يشء كل كانذي به ال" أخرى روايةويف  "الذي بواسطتِه كانت كل األشياء"

 كل يشء، وخالق قال: "قادر عىلـــ يف وصف اآلب ـــ من القانون  يف القسم األول

 كل األشياء املرئية والالمرئية".. فحدد القدرة واخللق لآلب.السامء واألرض، 

 إنه "بواسطة االبن" ! ،وهذا النص ُحيدد كيفية اخللق

، والسابقة هلذا يف هذا الوقت غريقية الوثنية السادةالفلسفة اإل وهذا النص يطابق

  !..التصور بقرون

مل أي العاَ  ـــرج الكثري كيف يمكن أن َخي ’’يف الفلسفة اإلغريقية ويف إجابة عىل سؤال:

 من الذي ال يتغري؟ وإذا كان اهللا واحدًا وحدة مطلقة كيف من الواحد؟ واملتغري ـــ

ي كثرة بوجه من الوجوه؟ وإذا يمكن أن خيلق الكثرة املختلفة دون أن يقبل يف ذاته أ
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مل دون أن كان كامله املطلق يقتيض عدم التغري، كيف نفهم يف أ�ه وقت ما أوجد العاَ 

 يلحقه أي تغري، مع أ�ه انتقل من حالة عدم العمل إىل العمل؟

بالثالثة أقانيم أو عقيدة التثليث، فكانت باالحتفاظ املعضلة  تلكأفالطون  فحل

ءة من التغري، وجعل بينه وبني العامل وسيطني يعتربان دونههللا بالكامل املطلق   ،والربا

 ذاته، صادرين عنه، دونه يف امخارجني عنه، وعىل نحو ما داخلني فيه أي تتضمنهو

 "الروح اإل�ية" :، وثانيهاالكلمة" ـــأو "االبن  "العقل" :الكامل، أول هذين الوسيطني

(!‘‘.. وسيطني أزلينيأو "روح القدس"
5F

1( 

والفرق بني "تثليث النصارى" و"تثليث أفالطون" هو أن التثليث عند النصارى 

يف الكامل" ! ويبدو تثليث  األزيل املنشئبينام عند أفالطون "دون  متساوي اجلوهر.

كامل والقدرة ، ألن مسأ�ة تساوي الة من تثليث املسيحينييقأفالطون أكثر منط

 عىل العقل قبوهلا بأي صورة من الصور! يستحيل "يف "تثليث املسيحيني واأللوهية

لق كل يشء بواسطة االبن" وهنا يكون اآلب والنص يوضح كذلك أن "اآلب َخ 

لد االبن الذي توجهت إرادته من قبل لِيَ  ـــأعىل درجة، أو هو األكثر كامالً.. فاآلب 

. يشءكل يشء، واآلب قادر عىل كل  هو الذي توجهت إرادته خللق ـــالوحيد املولود! 

أو دونه يف  متلك إرادةال  فقطأي االبن واسطة  ؛بواسطة" االبنوأما الكيفية فكانت "

 !  اإلرادة

                                                           
  الديانة البوذية. محاضرات في النصرانية، محمد أبو زهرة.  راجع كذلك عقائد )1(
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ملك القدرة املطلقة فاإل� ييف وصف االبن! وهذا ُيناقض بشدة نص: "إ� حق" 

  ، وال يكون "واسطة" إل� آخر هو اآلب!مطلقة واخللق املطلق.. ويملك إرادة ومشيئة

و"الروح "العقل أو الكلمة"  نياألزلي نيدث أفالطون عن الوسيطوهلذا �ا حت

وهرب  منطقية! حتى يبدو أكثر .."دون اهللا يف الكامل، وصادرين عنه"قال: اإل�ية" 

أي تتضمنهام  ..من تصوير الذات اإل�ية وإدراكها بقوله: "وعىل نحو ما داخلني فيه

العقل  فامذا يملك ،لذات اإل�يةذاته".. وهذا اهلروب هو هروب العاجز عن تصور ا

فأي عقل مهام بلغت ! ؟واملخلوق الذي مل يكن شيئًا مذكورا ،املحدود بالزمان واملكان

قوته وإدراكه عاجز عجز كيل عن إدراك الذات اإل�ية بأي صورة من الصور، وأي 

 .اإلحلاد أو كلهام معاً : إما الرشك املتعدد أو قل خاض يف ذلك وصل إىلع

بع عىل انفصال ـــ واسطته كانت كل األشياء" بـــــ"الذي لنص وهذا ا هو التأكيد الرا

ثالثة السابقة الدالة عىل ذلك ال وص، فالنصهلةواآل الذوات واألوصاف واخلصائص

 إ� حق" ]..  من"إ� حق  ـــنور"  من"نور  ـــاآلب"  منهي: [ "مولود 

بعد أن سبق  ،فقطه واسطة للخلق النص يُقلل من أ�وهية االبن وجيعلأن هذا  كام

 القول عنه بأ�ه: "الرب الواحد، إ� حق" !

*** 

د من الذي من أجلنا نحن البرش " ومن أجل خالصنا نزَل من الساموات وجتسَّ

لَِب من أجلنا عىل عهد بيالطس ُص  ،القدس ومن مريم العذراء، وتأ�َّسالروح 

 " البنطي
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 ـــإ� حق  ـــ[ رب واحد  ـــحسب القانون  ـــ نزل االبن من السامء، واالبن الذي هو

 بواسطته كانت كل األشياء ]. 

 من السامء إىل األرض يف مهمة حمددة: "من أجِل خالصنا"االبن نزل 

 "تأ�س"و "ومن مريم العذراء وجتّسد من الّروح القدس"

 ـــانًا أي صار إنس ـــأي أن االبن جتسد من الروح القدس ومن مريم العذراء. وتأ�س 

بدون حرف  ومن مريم العذراء تأ�س جتسد من الروح القدس. :أ�ه ص يقصدلعل النو

هل تأ�س بذاته؟ أم  . ألن كلمة "وتأ�س" مل حتدد كيفية تأ�سه؟تأ�س"و"الواو" يف "

 !بواسطة مريم العذراء؟ أم بواسطة الروح القدس؟

، مريم العذراء" من "الروح القدس ومنكان النص يقول أن التجسد  عىل أي حال

ال أعرف  اأ�واحلقيقة  ـــأي يكون إنسانًا  ـــفرق بني التجسد وبني التأ�س يُ  إذنالنص 

 !؟هناك مرحلة أسبق من مرحلة أي جتسد ثم تأ�س الفرق بينهام ! أ�كون

احتاد تام بني الطبيعتني  معناه: هو جتسد إ�ي : أن التجسديقول علامء الالهوت

الرشقية:  وهذا سبب انفصال الكنائس ،سوهذا قول األرثوذك اإلنسانية واإل�ية!

جممع بعد  ) عن الكنيستني الرومانية والبيزنطيّة،والرسيانيّة واألرمنيّة القبطيّة(

 هل لالبن طبيعتني حولم 431جممع أفسس  جدال حني عاد ،م451خلقيدونية سنة 
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وأقنوم  أم طبيعة واحدة ،كوهذا قول الكاثولي وال انفصالإنسانية وإ�ية بال اختالط 

( !؟وهذا قول األرثوذكس واحد
6F

1( 

إننا ال نعرف عنها أي يشء سوى هذا اجلسد، لكن  ما هي الطبيعة اإلنسانية؟لكن و

  ن يعرف عنها أحد من البرش أي يشء.روح اإلنسان ال يعرف ول

 ! هاعن اً واحد اً اإل�ية: لن يستطيع العقل أن يقول حرفـــ الذات ـــ والطبيعة 

فكيف للعقل أن يتجرأ تلك اجلرأة عىل اخلوض يف جمهول وغيب لن ينكشف له 

 أ�دًا؟!

ـــ بحسب  قبل نزوله إىل األرض هو إ� حق، ورب واحد "االبن اإل�"وهذا 

ليس هو وإذ به يظهر عىل وجه هذه األرض يف صورة جسد إنسان، ولكن أوَ  القانون ـــ

ليس هو قادر عىل التجسد بذاته، دون "احلاجة" وَ الذي بواسطته كانت كل األشياء.. أ

 !؟إىل الروح القدس ومريم العذراء

ذوات وأجساد  ـــأو اآلب خيلق له  ـــقادرًا عىل أن خيلق لنفسه  "اهللا االبن"أومل يكن 

 يف هذه املهمة التي نزل من السامء إىل األرض من أجلها؟! ؛متعددة ليأيت إىل عامل البرش

ُحمتاج إليه؟! ما  قائم بذاته، غري حمتاج لغريه.. والكُل  ) اإل�الرب  االبن( أوليس 

 بني اإل� واإلنسان؟! الفرق إذن

*** 

                                                           
 المسيح. لمجامع المسكونية في طبيعةراجع خالف ا .تاريخ ابن البطريق )1(
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 "تأ�سو" "ومن مريم العذراء"

واآلب.. لالبن  اثلمم جوهر إ�ييي، وذات رب ُحم  أن "الروح القدس" إذا قالوا:

قد يبدو أهون من تجسد احتياج االبن للروح القدس ليف .هأ�ًا كانت طبيعة انبثاق

والروح القدس رب  ،)رب واحد وإ�( ـــحسب القانون  ـــ فاالبن !احتياجه "ملريم"

 ! بنص القانون ُحميي

 حيتاج إىل "مريم" ! ـــويا للهول  ـــولكن 

هو ساو لآلب يف اجلوهر، و: [ امل ـــحسب القانون  ـــ االبن الذي هو ) حيتاج( فكيف  

كيف حيتاج إىل مريم العذراء وهي  ] واسطته كانت كل األشياءوب�، وإ واحد رب

حتى يصري  م العذراء؛مري ةاملخلوق هلذه االبن كيف حيتاج !.."بواسطته"خملوقة 

 إنسانًا؟!!

: أهنا ولدت االثنني "اإلنسان م431 يف خالصة جممع أفسس يقولون عن مريم

(دة اإل�الو ـــم اهللا هي: أُ فمريم واإل�" واملسيح اجتمع فيه اإلنسان واإل�.. 
7F

. أي أن )1

م فمريم ليست أُ  املسيح وهو يف رحم مريم كان حيمل الطبيعتني اإلنسانية واإل�ية.

 وليس جمرد إنسان. جسده فقط، بل ولدت ابن اهللا املتجسد!

 "!!اهللا االبن"أي أن الذي نزل إىل األرض، وجتسد وُولد من رحم مريم.. هو 

                                                           
 تاريخ ابن البطريق. راجع مجمع أفسس، وأسباب انعقاده وقرارته. )1(
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بواسطته كانت  ـــإ� حق  ـــ[ رب واحد  ـــبحسب القانون  ـــ ذي هو.. ال"اهللا االبن"

 كل األشياء ] حدثت له والدتني:

 ! ولود من اآلب.. مولود غري خملوق"جمهولة الكيفية.. "م األوىل:

 !لعذراء"!مريم ا االبن مولود من رحم املخلوقة بواسطة"معلومة الكيفية.. الثانية:

هذه يف " فلم يستطع القانون أن يقول وخملوقن مريم ولكن هذه املرة "مولود م

  : "مولود من مريم غري خملوق"!!والدةال

يف نزل إىل األرض ليستقر ـــ حسب القانون ـــ من الالهوت األقنوم الثاين  "االبناهللا "

 !! رحم مريم ليصري إنساناً 

م أُ  ـــإل� وصارت تلك "املخلوقة بواسطة االبن" مريم العذراء.. هي: "والدة ا

 البن !!.. أي أن املخلوقة بواسطة اهللا االبن.. صارت هي أم اهللا ا! اإل�"

 أي أن اإلنسان..  َمحَل اهللا !!

 ؟!يتأ�سأو  يف رحم امرأة خملوقة برشية.. ليتجسد "اهللا االبن"كيف يدخل 

 داخل رمحها؟! "اهللا االبن"كيف هلذه املخلوقة البرشية أن تتحمل طبيعة وذات 

 البرشية أن ُترضع "اهللا االبن"؟! يف هلذه املخلوقةك

ليصري إنسانًا أن يدخل رحم امرأة، ويصري رضيعًا  أصالً "اهللا االبن" حاجة ما 

 وطفًال وكهًال؟! 
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ُأريد أن أكون  ؟!ن أن يكون إنساناً بمجرد الكلمةع اً قادر "اهللا االبن"مل يكن أوَ 

 ليس هو اهللا؟! أوَ ه.. تداحلظة إر كامالً  إنسانًا فيصري إنساناً 

ن يمر باملراحل الطبيعية حاول أن يكون رحيامً بعقول البرش وإدراكهم.. فأراد أأَ 

 اإلنسان؟ خللق

، رحم مريم أو َحّل يف دخل "اهللا االبن"لعقول البرش أن تفهم أن  وكيف إذن

ت هي أم اهللا صار ـــ "مريم"بواسطة اهللا االبن  ـــ؟! أو أن املخلوقة ةومحلته مريم اإلنسان

 االبن؟!!!

 ة القسطنطينة وقتها هذا املعنى وقال:يسوهنا مل يتحّمل عقل "نسطور" بطريرك الكن

ولكنهم لعنوا نسطور يف جممع .. )"اهللا"عمره شهرين أو ثالثة  طفالً  اً �دلن أدعو أ(

(!! ..، وأكد املجمع أن مريم والدة اإل�م 431 أفسس
8F

1( 

ً.. وجد اهللا االبن..  ً وجد له أموأخريا  اً االبن الوحيد املولود من اآلب.. أخريا

ويا ُترى تلك األم التي محّلت وولدت اهللا االبن املتجسد.. هل  برشية.. أم اإل� !!

 ايعبدوهنا ويعتقدون أهن الكاثوليكيةيف  ..أم صارت إ�؟! ،ظلت بعُد مثلنا نحن البرش

(!تغفر الذنوب
9F

2( 

ر اهللا آالف هي اإلنسانة الوحيدة التي انتظ: "مريم العذراء سكويقول األرثوذ

(! "التجسد اإل�ي ها مستحقة هلذا الرشف العظيم..السنني حتى وجدها ورأ
10F

3( 

                                                           
 تاريخ ابن البطريق. -راجع المجامع المسكونية وقرارتها  )1(
 لألنبا غريغوريوس. -اء مريم كتاب الالهوت المريمي لألب أوغسطين. كتاب العذر )2(
 عقيدة مريم العذراء عبر األجيال ـ موقع كنيسة األنبا تكال.)3(
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أي عقل يتجرأ أن يتلفظ هبذا ؟! �له "انتظر" آالف السننيآهذا هبتان عظيم.. 

 ؟!القول

وينتظر  ؟ وأي إ� هذا الذي ينتظر،؟! ماذا يظن هؤالء البرش عن اهللاظرت�له ينآ

 ليس قادرًا عىل خلق ماال يعلم الغيب؟ أَوال يعلم ما ومن خلق؟ أوَ أوَ  !آالف السنني

 قتام يشاء بالكيفية التي يشاء؟!!يشاء و

 نري.جيادلون يف اهللا بغري علم، وال هدى، وال كتاب مُ 

 عىل أي حال.. ُنكمل.

 اآلن؟ "اهللا االبن"ماذا يُمثل 

ة واحتدت الطبيعمساٍو لآلب يف اجلوهر، لقد جتسد لم يعد االبن منذ تلك الوالدة ف

وُولد من رحم  ـــأم طبيعتني!  اً واحد اً سواء صارت أقنوم ـــاإلنسانية بالطبيعة اإل�ية 

! مساٍو لآلب وال حتى للروح القدس؟ عد بعدُ مريم، وهو هبذه احلالة اجلديدة.. مل يَ 

  أم؟ هلام ابرشية؟ واآلب والروح القدس ليس اً أملالبن صار ف

ــ يشء عىل اإلطالق.. فهوأي يف كام أ�ه ال يشرتك معنا نحن البرش   ـــبحسب القانون  ـ

هي أم اإل�  ،اً له أم وأصبح ـــجتسد وتأ�س  ـــبواسطته كانت كل األشياء  ـــإ�  ـــ(رب 

 ؟!    يشرتك معه يف أي صفة من صفاتهوولدته بال أب) فمن منا نحن البرش

 وهو عىل األرض متجسد بصورة البرش، أي األرواح كان حيمل؟!.. هلواهللا االبن 

 حيمل روح مثلنا نحن البرش؟ أم حيمل روح إ�ية؟ أم حيمل روحني؟!! كان
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ُيقحم العقل نفسه ويتجرأ أن يتكلم عن ذات اهللا، وهو ال يعرف نفسه التي بني 

 مذكورا ! من الدهر مل يكن شيئاً جنبيه.. يتجرأ وهو خملوق أ�ى عليه حٌني 

، وتأ�س" .وح القدس ومن مريم العذراءوجتّسد من الر: "وقبل أن نغادر هذا النص

إىل أن هذا هو النص اخلامس للتأكيد عن انفصال الذوات  �فت انتباه القارئأُ 

 ـــاآلب"  منهلة، النصوص األربعة السابقة: [ "مولود واألوصاف واخلصائص واآل

 ـ واسطته كانت كل األشياء"].بـــــ"الذي  ـــإ� حق"  من"إ� حق  ـــنور"  من"نور 

ألن  ،"ثالوثيف إ� واحد " ة احتاد تلك األقانيمل يف استحالالنص األو كذلك هوو

قة مريم، املخلويف رحم تمعني ُجم وا لّ الروح القدس) مل َحي  ـــاالبن  ـــاإل� الواحد (اآلب 

روح القدس انفصل هو اآلخر عن اإل� كام أن ال .اً له أمبل حل االبن وحده! وصار 

الروح القدس) ليشارك يف عملية جتسد االبن  ـــاالبن  ـــ(اآلب  املثلث األقانيم الواحد

 ! مريماملخلوقة مع 

*** 

ُصلَِب من أجلنا عىل عهد  أجلنا نحن البرش ومن أجل خالصنا.... منالذي "

 " بيالطس البنطي

من أجل أن "وحتقيق الرشط.. مثل أن تقول: هذا قانون بمعنى سبب ونتيجة، رشط 

ن أجل حتقيق.....  عىل قدميك" هذا قانون: "متذهب إىل املدرسة.. البد أن تسري 

 ."البد أن......

 



 36  القسم الثاين: االبن 

 

من أجل "؛ ) سبب أو رشط(كام يف أقوال أخرى"..  ‘‘عنا’’أو  ُصلب من أجلنا"

 . )نتيجة(.. "خالصنا

 سأل: أوبكل وضوح 

 !انون؟وضع هذا القالذي ن مَ 

املساو لآلب يف  ـــإ�  ـــواحد [ رب  ـــحسب القانون  ـــ الذي هو قبل االبنوكيف يَ 

 !اجلوهر ] أن ُيوضع له قانونًا.. أ�ًا كان هذا القانون؟

 هو موته عىل الصليب؟! وكيف يكون هذا القانون

من أجل خطيئة ارتكبها أحد املخلوقات اسمه  ؛ثم فوق كل هذا مات عىل الصليب

 بواسطة االبن؟!! ـــ وغريه هو ـــ  إنام ُخلق ـــ بحسب القانونـــ وآدم هذا  !"آدم"

 اخلالص؟!  قانونهو الذي وضع  اآلب

.. آدم وذريته خالصأجل نفاذ ذاك القانون: "من أجل أضحى بابنه الوحيد من 

 !االبن الوحيد" عىل فعل مل يرتكبه؟"ُيصلب 

ــ بكل بساطةـــ يقول أ�ن هي "إرادة االبن" أو "اآلب" ل فرُت هلذا املخلوق غَ  ـ

واملغفرة بال قيد أو رشط، حر اإلرادة فأ�ا أملك قرار العفو  صاحب اخلطيئة األصلية..

 والقرار؟!

  ؟هذا أ�م يكن يف استطاعة اآلب تغيري قانون اخلالص
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 صلب آدم وذريته؟!دون هلة دون صلب االبن الوحيد، أو أو تغفر اآل

 !كرب من اآلب اجربته عىل إعامل وإنفاذ قانون اخلالص؟هل هناك قوة أ

 !، وأ�زم به نفسه؟اخلالص قانونُيعقل أن اآلب وضع أوَ 

مل يكن يعلم الغيب من أن هذا املخلوق "آدم" أوَ  ولو كان أ�زم نفسه بقانون وضعه،

حد اورب  ـــحسب القانون  ـــوهو ئة، تستوجب "صلب ابنه الوحيد.. سريتكب خطي

 ؟!بن الوحيد، أم املخلوق "آدم"أهيام أوىل: اال" وإ�

الذي بذنبه سيُضحي بابنه الوحيد (الرب اإل� "آدم"  املخلوق هذالق اآلب ملَ َخ 

بل ويتفوق املخلوق عىل كيف يتساوى اإل� باملخلوق؟! و) ؟ املساو لآلب يف اجلوهر

 اإل� االبن الرب يسوع؟!

وكانت من  الذي ُاستخدم مرة واحدة فقط، هذا القانون هو القانون الوحيد إن ثم

ا وكأ�ه وحده هو املقصود هبذا القانون.. م الوحيد املولود من اآلب، نصيب االبن

 !ساوي بني اجلميع؟إنام ُيوضع للجميع، وي تفسري ذلك؟ إن أي قانون

بواسطته كانت الذي ق اسمه "آدم" بواسطة االبن "ولخموإذا كان اهللا اآلب َخلق 

حيي".. أال تالحظ أن االبن مل "خيتار " أن " والروح القدس: هو "الرب املُ ءكل األشيا

 وق احلياة بواسطة "الروح القدس"،وصارت يف هذا املخل ،خيلق هذا املخلوق "آدم"

 جريمته؟  .. فبأي ذنب ُيصلب؟ وما هيأن "االبن" كان واسطة خللق آدم بمعنى
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الروح القدس بث فيه "احلياة".. فام اجتهت إرادته خللق "آدم" وهو الذي اآلب إن 

 ! سوى الكلمة لالبن هبذا املخلوق

ليس هلذا اجلوهر أوَ أقانيم متساوية اجلوهر..  ةثالثهم  ثم ملَ حتملها اآلبن وحده؟

 ـــ وهو االبن ليتحمل كل أقنوم نصيبه من اخلطيئة األصلية للمخلوق آدم؟! فيُظلم قيمة

 !وحده ل خطيئة هذا املخلوقمّ ] ويكون نصيبه َحت إ� وواحد [ رب  ـــحسب القانون 

*** 

ومن أجل خالصنا.... ُصلَِب من ": اخلالص قانوننص من زاوية أخرى لنتأمل 

 .."أجلنا

  .."حلقت ذريته من بعدهالتي آلدم و يتحدث النص ضمنًا عن "اخلطيئة األصلية

لكل  ثةو"خطيئة أصلية مور للخطايا: وال ندري من الذي وضع هذا التقسيم

 " و"خطيئة خاصة بكل خملوق من البرش"؟البرش

  :عديل عن هذا التقسيم بحيث يكونوهل كان يمكن إدخال ت

، وليس كل اخلطايا خطايا خاصة بمن ارتكبها، ويتحمل ذنبها وحده املرتكب"

 .."هناك خطيئة أصلية

جب تستو خاصةأو "كل اخلطايا خطايا خاصة بمن ارتكبها، عدا "آدم" فله خطيئة 

 ".. ب نفسه مثالً ، فيصلبه اً خاص اً خالص
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 ،واحدةمرة ملة باجلخالصها مرة واحدة، ُيغفر فيها للجميع األصلية  أو "اخلطايا

 "..ب آخر خملوق من البرشبصلب آدم أو بصل

م الثالثة أقانيم أَ  ؟م الروح القدسم االبن أَ ن وضع هذا التقسيم: أهو اآلب أَ مَ 

مثلام أجربت االبن  سيم للخطايا،قتت اجلميع عىل هذا الجربم قوة قاهرة أأَ  جمتمعة؟

 ؟!!من أجل خالص خملوق عىل الصلب

ريته تنتقل إىل ذ "خطيئة أصلية"ثم.. علينا أن نسأل أ�ضاً من الذي جعل خطيئة آدم 

مل يتدخل اآلب أو االبن أو الروح القدس أو الثالثة  من بعده وتظل عالقة هبم؟ �اذا

رمًا منهم وإلغاء عملية انتقال "اخلطيئة األصلية" ك ،ري هذا "الرشط"أقانيم معًا لتغي

�ي مبارش  جمرد دون أو أمر إ ،آدم من بعده بذريةأو حبًا ورمحة  ،وحنانًا هبذا املخلوق

ً لالبن  فرة للجميع حلظة نزول آدم لألرض،املغب ..إبداء أسباب حتى عىل األقل تقديرا

 ملسيح)؟!يسوع ا اإل� ـــ(الرب الواحد 

مريم العذراء.. كانت "باخلطيئة األصلية" وهي تلد أو اإلنسان هل والدة اإل� و

كس باخلطيئة بال خطيئة أصلية، ويف األرثوذ الكاثوليكيةيف  ؟!"اإل� يسوع املسيح"

 األصلية !

و�ا ُولد جسد يسوع املسيح من مريم وصار إنسانًا.. انتقلت "اخلطيئة األصلية" 

  ؟هلذا اجلسد

  ات الوراثية أم عن طريق نفخة الروح؟!يناخلطيئة األصلية تنتقل عرب اجل هذهوهل 
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ب والفداء" ُيفرتض أهنا انتقلت عن طريق نفخة هنا حسب منطق "عقيدة الصلإ

الروح.. ألن يسوع املسيح اإلنسان ُولد من مريم العذراء بال أب، وبالتايل تكون 

الروح هذه ُموكل إليها "الروح القدس".. أي  . ونفخةحاخلطيئة األصلية يف نفخة الرو

 أن الروح القدس هو الذي حيمل "اخلطيئة األصلية" وُيورثها لبني آدم !!

كام ال يمكن أن نتخيل أن يسوع املسيح اإلنسان املولود من مريم العذراء.. بال 

 ب والفداء بال قيمة أو هدف !الصل خطيئة أصلية، وإال فسيصبح

داء قائم عىل أن هناك خطيئة أصلية ملعونة أصابت بني البرش، ب والففمنطق الصل

بد من ُخملص، وهذا املُخلص جيب أن يموت عىل الصليب.. فكيف يذهب إىل  وال

بد أن يكون "يسوع  حتامً ال ؟!الصليب وهو ال حيمل هذا الرش "اخلطيئة األصلية"

اخلطيئة األصلية،  حيمل تلكـــ حسب القانون ـــ املسيح اإلنسان واإل� يف نفس الوقت" 

 !حتى إذا مات عىل الصليب حتقق "قانون اخلالص" وُغفرت اخلطيئة..

به  فام قيمة أن يُأ�ى ،" بال خطيئة أصليةاإلنسان فرضنا أن "يسوع املسيحلو  ..وإال

مل "رش اخلطيئة ! من َحتّ  بريء .. وهو من اخلطيئة األصليةليموت هو عىل الصليب

ا حتى يتحقق اخلالص عن طريق بد أن حيمله منطقياً الواملسيح..  هو يسوعاألصلية" 

  !.ب.الصل

هذا ما يبدو منطقيًا، لكن بالعودة إىل "القوة القاهرة" و"اإلرادة املجهولة" التي 

أن تكون  اشرتطت فيام اشرتطت من قبل:التي لصورة جعلت قانون اخلالص هبذه ا
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 وأن تتم يف هذا التوقيتالوحيدة.  وصورة املغفرة ،هذه صورة اخلالص الوحيدة

  واشرتطت أن ينزل االبن الوحيد الرب اإل�.. من حياة البرش. حتديداً 

 ! ؟اشرتطت أن يكون املصلوب بال خطيئة أصليةأكذلك 

! جتري يف كيان اإلنسان؟ بهلولكن كيف وهو إنسان تام.. واخلطيئة األصلية قبل َص 

 ك احتامالن ال ثالث هلام: هنا

حيمل اخلطيئة األصلية وذهب  إما أن يسوع املسيح اإلنسانامل األول: االحت

برشي من اخلطيئة! وهذا به تطهر الكيان اللالفداء.. وبَص اخلالص ولتحقيق  ؛يبللصل

 حه. ما سبق رش

، أصليةبال خطيئة  هو الوحيد املولودسيح اإلنسان واالحتامل الثاين: أن يسوع امل

يتحقق هلة ! ملغفرة خطيئة املخلوق بواسطته آدم؛ للآل م عىل الصليب ُقرباناً وُقدّ 

 !! ..اخلالص والفداء

*** 

  ؟!آدم طيئة األصلية عن االنتقال لذريةوتوقفت اخل ثم كيف حتقق اخلالص،

 يذكر أحد يشء عن التغري ت نفخة الروح.. ملت اجلينات الوراثية، أم تغريهل تغّري 

ء الفداء واخلالاحلادث لبني ا  !تم بَصلب االبنص الذي لبرش، جرا

 !؟"اخلطيئة األصلية" عرب األجيال انتقال وبعد الصلب انتهى
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األجيال  ذهإن ه ب االبن (الرب اإل�)؟!!اذا عن األجيال التي كانت قبل صلوم

لو كانت بأمر اخلطيئة األصلية؟ و ب يسوع املسيح.. مل تكن تعرفصل السابقة لوقت

أ�كون  لص سوى يسوع املسيح؟! ما ذنبها؟جد ُخم ووال يُ  ..تعرف ماذا عساها أن تفعل

واخلالص والفداء..  قاهرة" التي اختارت توقيت الصلب،يسوع املسيح أو "اإلرادة ال

 !فضّلت برش عىل برش، وجيل من األجيال عىل باقي األجيال قبله؟

ية عهد توقيت اخلالص والفداء، إما أن يكون يف بدايكون أن  ُيفرتضمنطقيًا 

رشية وانتهاء احلياة عىل أو بنهاية عهد الب ة األول عىل األرض وقت نزول آدم،البرشي

 األرض !

يخ قبله انتظر "اخلالص والغفران والصلب" كل هذه الفرتة من التاريخ، فالتار �اذا

نزل آدم إىل مل ُيصلب املسيح يف عهد البرشية األول عندما  بكثري، وبعده بكثري؟! �اذا

برشية فيُفدي مل تتم عملية "الفداء والصلب" بنهاية عهد ال �اذا األرض؟! أو العكس

"إرادة متت يف هذه الفرتة حتديدًا؟! أهناك "قوة أخرى" أو  اجلميع مرة واحدة؟! �اذا

لطريقة، فُضحي نه جيب أن تكون يف هذه الفرتة عىل هذه اأخرى" أو "قانون آخر" قال إ

 بذنب غريه من البرش ( املخلوقني )؟! القانون ـــ ـــ حسب ( الرب اإل� )باالبن الوحيد 

(يقول األرثوذكس: "إن اهللا (انتظر) آالف السنني حتى وجد مريم"
11F

!! أي واهللا  )1

هكذا يقولون.. انتظر، وانتظر آالف السنني.. إ� ينتظر.. إ� ال يعلم الغيب.. إ� ال 

 .رج من أفواههملق ! َكُربت كلمة ختيعلم من َخ 

                                                           
 عقيدة مريم العذراء عبر األجيال ـ موقع كنيسة األنبا تكال.) 1(
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حدد علينا أن نُ  "اخلالص من اخلطيئة األصلية والغفران"احلديث عن ثم.. عند 

 ا.. نع محوهالنا اخلطيئة األصلية، ويُ ن ذا الذي سيغفر أوالً مَ 

 فقط ال غري: ـــ حسب القانون ـــ هناك أربع احتامالت

 األشياء املرئية والالمرئية."اآلب": الذي خلق السامء واألرض، وكل 

 ، بواسطته كل األشياء.حق، رب واحد ن اآلب، إ�"االبن": املولود م

 يسوع املسيح، وهو الرب املُحيي. الذي جسد "الروح القدس": الرب

 معًا بإرادة واحدة. :"الثالثة أقانيم"

 ! أو فيه بصورة أو بأخرى"يسوع املسيح" موجود فيهم  اوكله

ضحي فيها، �اذا يُ " السؤال هنا: طا�ا أن هذه االحتامالت األربعة "يسوع املسيحو

 لنا؟بنفسه؛ ليغفر 

ال يملك أن يغفر دون أن ُيضحي بنفسه أو بجسده أو بصورته أو بأي يشء أوَ 

 خاص به؟!

  !هلة بالعبادة..أحق اآل ـــ قدماهتمحسب مُ  ـــهنا إ� جديد يظهر، وهو 

"يسوع املسيح" بكل خصائصه املذكورة يف  إهنا "القوة" أو "القانون" الذي أرغم

 انون اإليامن أن ُيضحي بنفسه؛ لُتغفر اخلطايا !ق
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 السؤال مرة أخرى:

 إن كان هو اإل� ـــضحي بنفسه يُ أو بنه الوحيد لقنا، يُضحي باكيف اإل� الذي َخ 

ــ ـ إن كان هو أحد األقانيم ـــأو يضحي بجزء من نفسه  ـ يف أي حال من  ـــ كيف له ــ

 خلقهم؟!  برشو" لـــ "يغفر" ذنب أن "ُيضحي ه ـــهذه األحوال الثالثة 

ت وأجربت اإل� ليضحي بنفسه أو فأي "قانون" أو "إرادة" أو "قوة" أخضع

 ه؟!قِ لْ هو نفسه خلَ بابنه أو بأقنوم منه، ليغفر 

، واضطر أن سيقع يف اخلطيئةعقل أن اهللا الذي خلق آدم، مل يكن يعرف أن آدم أ�ُ 

 ُيضحي بابنه الوحيد؟!

اء عىل هذه وبن إذن؟ بابنه الوحيد راد أن يعلمنا "التضحية" فضحى أعقل أن اهللا�ُ أَ 

غري  جديدة اً مل ُجيسد الروح القدس االبن مرة أخرى ليُعلمنا دروس الفكرة، �اذا

 !؟"التضحية" 

*** 

 ـــحسب القانون  ـــ ثم إن يسوع املسيح هبذه الصورة ال يبدو مثلنا نحن البرش.. فهو

بواسطته إ�، وهو الذي ورب ن اآلب قبل كل الدهور، وهو وق ماالبن الوحيد املخل

، وهو نور من نور، إ� حق من إ� حق.. فلام َتقرر نزوله إىل كانت كل األشياء

، ثم صار إنسانًا من مريم ومن مريم العذراء األرض.. جتسد من الروح القدس

 العذراء، دون وجود زوج ملريم من البرش.. 
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ء احتد الالهوت بال أو كان طبيعة واحدة أو طبيعتني..  ،ناسوت أو مل يتحدوسوا

ال ُيوجد أحد من البرش هو ليس مثلنا نحن البرش، و د هبا وحده.. إذنكلها أشياء يتفرّ 

ألن القدوة واملثال للبرش جيب حتامً أن تكون  البرش،هو ليس قدوة لنا نحن  مثله ! إذن

م، ونفس ضعفهم، ونفس شهواهتم، همن البرش.. قدوة هلا نفس طبائعهم، ونفس َخّلقِ 

 ونفس تكونيهم النفيس والعضوي.. !

ا يشء عادي سهل عىل االبن ب عىل أهن، يمكننا أن ننظر إىل عملية الصلوبالتايل

ء بعملية الصل هذا االهتامم،ال يستحق كل  ؛اإل� وليست  يب نفسه،ب أو بالصلسوا

 يات.. كام نتصورها نحن البرش من العذابات واآلالم والتضح

يشرتك معنا نحن البرش يف أي  ـــحسب قانون اإليامن  ـــنًا مل يكن ب يقيلفالذي ُص 

وال يف والدته قبل كل الدهور، وال  ،وال يف ذاته ،وال يف تكوينه ،ال يف خصائصهيشء، 

 ؟!ثال للبرشر إنسانًا ! فأ�ن موطن امليف َجتُسده من الروح القدس، وال حتى حينام صا

ب من أجلنا" : "من أجل خالصنا.. ُصلذكر القارئ بأنأُ  در هذا النصوقبل أن نغا

هلة، انفصال الذوات واألوصاف واخلصائص واآل للتأكيد عىلهو النص السادس 

إ� حق"  من"إ� حق  ـــنور"  من"نور  ـــاآلب"  من"مولود النصوص اخلامسة السابقة: [

مريم العذراء"  منالّروح القدس و وجتّسد من" ــــ واسطته كانت كل األشياء" بـــــ"الذي  ـــ

 "].. تأ�سو"
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ألن  ،"إ� واحد يف ثالوثيف استحالة احتاد تلك األقانيم "وهو كذلك النص الثاين 

ومل !  االبن وحده ُصلب، بل بوا ُيصلالروح القدس) مل  ـــاالبن  ـــاإل� الواحد (اآلب 

 !!نيم معًا أقا ةوال الثالث الروح القدسال اآلب و ُيصلب

*** 

  "رب وقام يف اليوم الثالث بحسب الكتب"تأ�َّم وقُ 

البن لنسانية الطبيعة اإل.. يبدو من هذا النص الرغبة يف التأكيد عىل )ُقربوتأ�م ( 

نور من  ـــحسب القانون  ـــ هذا االبن اإل�وإنسان تام، إ� تام..  :اإل�.. فهو كام يقولون

إنسان تام، إ� تام.. ال  لآلب يف اجلوهر،مساو  ل الدهور،نور، مولود من اآلب قبل ك

ل بر) فلُقرب و ـــتأ�م  يف أي يشء، حتى ولو قلنا أ�ه (يشرتك معنا نحن البرش ام هذه أحوا

كام  ـــاملتفّرد يف خصائصه عن كل البرش، بل يبدو  "االبن اإل�"ذات طبيعة خاصة هبذا 

حتى ولو تساوى اجلوهر  ،عن اآلب والروح القدس أ�ه متفّرد ـــقانون اإليامن  ُيبّني 

 بينهم مجيعًا !

د فرّ القرب ) نظرة تَ وهلة.. جيعلنا ننظر إىل ( التأ�م عامل البرش واآل وعىل هذا التفّرد يف

أو  ،فّرد.. يستحيل أن نقول أ�ه تأ�م أ�م البرش العادينيهبذا التَ  رب إ�" ابنـ "كذلك، ف

كان األمل له لذة.. واملوت نزهة..  ـــد فرّ وهو هبذا التَ  ـــلربام ف. مات موت البرش العاديني

وبنص قانون  ـــ فهو عىل صورته هذه أو أشياء أخرى ال نعلمها نحن!.. والقرب تسلية،

ص، حتى ولو كان إنسان تام وإ� أي خصائيف ك مع البرش رتيستحيل أن يش ـــاإليامن 
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بالنظر له كباقي البرش بنفس خصائص ار أي اعتبلغي لوصفه.. تُ  "إ� تام"فإضافة  ام،ت

 البرش.

فّرده عن اجلميع.. لن نناقش، كيف يرتكه اآلب وعىل هذا االعتبار األكثر منطقية بتَ 

 ؟! بال يكفي الصلبن الوحيد؟ أوَ يتأ�م، وهو اال

، وأقنوم الرب املُحيي ـــالروح القدس كيف يرتك و ؟لن نناقش كذلك كيف يموت

 به أو عىل يديه صار كل يشء؟  الذي االبن ـــمن األقانيم 

القرب ثالثة  "اإل� التام اإلنسان التام" ..: كيف يدخل جسد االبنسنناقش ولكننا

.. التي صاغت "أ�ام.. أهي مرة أخرى عودة لـ "القوة القاهرة" و"اإلرادة املجهولة

 رة ثانية:"قانون اخلالص" فكان هذا هو الرشط األخري، ولنتذكر تلك الرشوط م

".. وهذه هي الرشوط من أجلناقانون اخلالص: "من أجل خالصنا؛ ُصلب 

 بالرتتيب حسب ما وردت يف قانون اإليامن:

 ثم.. من السامء،االبن نزل  -1

 ثم.. ..وتأ�س ،ومن مريم العذراء جتسد من الروح القدس -2

 ثم..  ب عىل عهد "بيالطس البنطي"،ثم حتديد توقيت الصل -3

 ب نفسه.. الصل -4

الرشوط عىل االبن الوحيد  تلك "القوة القاهرة" التي اشرتطت كل هذه يكف ومل

 !!ُخلقوا  بواسطته نالذي حتى يتم اخلالص والفداء للمخلوقني اإل�؛
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أرادت التأكيد عىل ( األمل  ـــكام يبدو  ـــلكنها  ،بكل هذاتلك "القوة القاسية"  يكفمل 

 ! فكان هذا هو الرشط اخلامس أوالً ثم املوت ثانيًا ثم القرب ثالثًا )

ها يأ�م يكف ـــ بواسطته كانت كل األشياءالذي ـــ بن اإل� ها األمل لاليمل يكن يكفأوَ  

  ؟!األمل وهو عىل الصليب

  ..ال

  حتى يبلغ األمل منتهاه!بل أرادت "املوت"..! 

 ت االبن اإل� الوحيدوما اخلالص؛ قانوند كان يكفي املوت.. فهكذا حتقق ولق

  !ولكنه "القرب" بكل ما حتمله الكلمة من معنى كلمة "قرب" ،عىل الصليب

فأرادت أن تَقربه.. ثم ! ؟هبذه الطريقة االبن اإل� قهرهل كانت تلك القوة قاصدة 

 بل ثالثة أ�ام !! ..ال بيوم واحد، وال يومني، مل تكتف بدخوله مرة وخروجه.. مل تكتف

" التي قهرت االبن أن تلك "القوة املجهولة ـــيامن وبحسب قانون اإل ـــأقول  مازلُت 

.. هي املستحقة للعبادة، وهي املستحقة ورب وإ�ابن  ـــبزعمهم  ـــ وهو ،هبذه الطريقة

 أقوى من كل يشء! ـــكام يبدو  ـــللخضوع، وهي 

تأ�م : "مع هذا النص" الذي بواسطته كانت كل األشياء: "ونستحرض هنا نص

 ".. اليوم الثالثوقُرب وقام يف 

بواسطة االبن كانت كل األشياء.. هل فقط ما كان من أشياء؟ َأم كل األشياء وما 

 سيُوجد يف هذا الوجود من أشياء مرئية وغري مرئية؟
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: بواسطته تكون كل  ،حديث عن ا�ايض "كانت كل األشياء" واألوىل أن يقولوا

وعليه فتكون  لقصد كذلك،ون اولعل يك .. "تكون" فعل مستمر ال ينقطع.األشياء

ا، األشياء غري املرئية كاألمل والعذاب ُخلقت بواسطة االبن، وبالتايل االبن ال يتأ�ر هب

 ولكن ليس هذا موطن املناقشة هنا..  وال خيضع لقانوهنا يف العذاب،

من كان املسؤول عن  ،وقُرب وبقي يف القرب ثالثة أ�امالسؤال هنا: االبن عندما تأ�م 

 ليس بواسطته كانت كل األشياء؟بشؤون العوامل املرئية والالمرئية، أوَ القيام 

 هل توقفت احلياة ثالثة أ�ام؟!

 َأم قام اآلب بوظائف االبن الكلمة؟!

 َأم اختذ اآلب كلمة غري االبن، حتى يعود االبن؟!

 َأم َولد اآلب ابن جديد.. مولود غري خملوق؟!!

 من قربه؟! ى يقومام االبن، حتلروح القدس مهَأم توىل ا

يف ذكر القارئ بأن: "تأ�َّم وقرب وقام" هو النص الثالث أُ وقبل أن نغادر هذا النص 

استحالة احتاد تلك األقانيم.. النصيني السابقني: [ جتسد من الروح القدس ومن مريم 

وحده، وليس فالذي "تأ�م وُقرب وقام" هو االبن  ُصلب من أجلنا ] ـــالعذراء، وتأ�س 

 !! أقانيم معاً  ةوال الثالث وال الروح القدس، اآلب

 

*** 
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  "وصعَد إىل الساموات"

وهكذا، صعد االبن إىل السامء، بعدما نزل إىل األرض من أجل الفداء واخلالص.. 

 . ونحن اآلن يف السامء...ته، ومتت كل رشوط "قانون اخلالص"وانتهت مهم

وصاف واخلصائص واأل للتأكيد عىل انفصال الذوات وهذا هو النص السابع

"إ� حق  ـــنور"  من"نور  ـــاآلب"  منهلة، النصوص السادسة السابقة: [ "مولود واآل

 منالّروح القدس و وجتّسد من" ــــ واسطته كانت كل األشياء" بـــــ"الذي  ـــإ� حق"  من

 من أجلنا ].. بُصل ـــ" تأ�سمريم العذراء" و"

بع عىل است حالة احتاد تلك األقانيم، النصوص الثالثة وهو كذلك النص الرا

تأ�م  ـــُصلب من أجلنا  ـــالسابقة: [جتسد من الروح القدس ومن مريم العذراء، وتأ�س 

وُقرب وقام ] والذي صعد إىل الساموات هو االبن وحده، وليس اآلب وال الروح 

 !!أقانيم ةالقدس وال الثالث

*** 

 "وجلس عن يمني أ�يه" :آخرويف قول  "وهو جالٌس عن يمني اآلب"

 آلب" وأحيانًا أخرى تقول "األب"ُأشري أوالً إىل أن بعض النصوص أحيانًا تقول "ا

 "..Father ـــوالرتمجة اإلنجليزية للنص تستخدم لفظ "األب 

صلة  ،األب: كام يعرفها العقل أب وابناألب واآلب..  لغوي بني وأ�ا أرى فرق

د األرسة وال نسب، هذا أب، وهذه أم، وذاك ابن.. الخ. أم اآلب:  ؛عائلةمسميات أفرا
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انح ا�فهي تعني " فأصلها رسيانية، دخلت اللغة العربية بمعنى األصل أو األساس،

(احلياة"
12F

ال يصح اخللط لذا  فاآلب مل تدخل اللغة العربية بمعنى كلمة "األب"؛ .)1

 بينهام.

 "من اآلب..  مولود غري خملوق مولود": أ�ه  ـــقانون الحسب  ـــيف تعريف االبن و

تعني ممكن أن انح احلياة" ا�وهبذه الوالدة أ�ًا كانت طبيعتها.. صار هو االبن، واآلب "

 أ�ه منح االبن احلياة، أ�ًا كانت طريقة املنح هذه ! 

 :يكون املعنىقد وعىل هذا 

عد ب )األب(وأن اآلب أصبح هو   قبل والدة االبن غري املخلوق ! )اآلب(أ�ه  

 وأ�ه أصبح بعد والدة االبن.. ُيلقب بـــ "األب" وبــ "اآلب"! االبن! والدة

دث، وحالة.. (الوالدة) َح  سابقاً (قبل وبعد) أل�ني كام قلت  هناك والبد أن يكون

ويستحيل فهم النص إال  .. أ�ًا كانت طبيعة تلك الوالدة،انتقلت من العدم إىل الوجود

ن عقول البرش عاجزة عن فهم تلك الوالدة، فاألحرى هلا عىل هذه الصورة، وإذا ِقيل أ

 اً أن تصمت من األساس وال تتكلم.. ولكن متى تكلمت وخطّت أ�دي البرش كالم

  فمن حق عقول البرش أن تفهم وتسأل كيفام تشاء !

 

*** 

                                                           
 قاموس المصطلحات الكنسية ـ موقع كنيسة األنبا تكال. )1(
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 س عن يمني اآلب"الجهو " و

يف نص قانون م 381م، بل ُأضيف سنة 325سنة  نيقية هذا النص مل يكن يف قانونو

 اإليامن القسطنطيني..

"صعَد إىل الساموات، آٍت ليدين األحياء ن النص يف قانون إيامن نيقية: افك

"صعَد إىل  م يف قانون اإليامن القسطنطيني إىل:381جرى تعديله سنة ثم  واألموات".

ورغم أن الغرض الرئييس من جممع  ".الساموات، وهو جالٌس عن يمني اآلب..

تلك اإلضافة: "وهو جالٌس  تللحديث عن "الروح القدس" إال أ�ه مت م كان 381

 وبالتايل كان هلا غرض مقصود، ومعنى أصيل. "عن يمني اآلب

يمني "بمعنى استقر كام يفرسها علامء الالهوت، وعن  "جالس" كلمة توإذا كان

هتم الإال أهنا كذلك حماولة فاشلة ككل حماو: تعني القوة والنعمة والربكة.. "اآلب

وهذا هو السبب الرئيس يف  ك الذي يطاردهم يف كل لفظ ومعنى،للهروب من الِرش 

االضطراب الذي يصيب العقل البرشي جراء حماولة فهم هذه العقيدة احلرية و

ة يف اجلمع يلألهنم حياولون حماولة مستح ؛وهذا الذي جعلها طالسم ال تُفهماملتضادة، 

ن اإلنس واجلن بعضهم لبعٍض يستطيعها أحد ولو كابني التوحيد والرشك.. حماولة لن 

 .ظهريا 

واألوصاف واخلصائص وهذا هو النص الثامن للتأكيد عىل انفصال الذوات 

"إ� حق  ـــنور"  من"نور  ـــاآلب"  منهلة، النصوص السادسة السابقة: [ "مولود واآل
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 منالّروح القدس و ّسد منوجت" ــــ واسطته كانت كل األشياء" بـــــ"الذي  ـــإ� حق"  من

 ].. "إىل الساموات صعد" ـــ "من أجلنا بُصل" ـــ" تأ�سمريم العذراء" و"

 اد تلك األقانيم، النصوص األربعةوهو كذلك النص اخلامس عىل استحالة احت

  ـــ "ُصلب من أجلنا" ـــ "جتسد من الروح القدس ومن مريم العذراء، وتأ�س"السابقة: [

" هو االبن، وليس الروح جالس"] فالذي "صعد إىل الساموات" ـــ "قامتأ�م وُقرب و"

 أقانيم. ةوال الثالثالقدس، 

يمني ) فهو ذات مستقلة استقالالً تامًا عن اآلب.. وله عن فأ�ًا كان معنى ( جالس و

فهو "جالٌس" إما بإرادته احلرة املستقلة  ،إرادة تامة، أو خضعت حتت إرادة أخرى

ر أو رغبة يف اجلالب لتدبري، أو بإرادة أخرى يف احلكم وااملحبة أو بلوس أو االستقرا

 ! قربته وأجلسته.. واالبن هلا طائع وخاضع الً كاآلب مث

بل ومتحركة عن بعضها البعض، فهذا ابن.. ذات مستقلة، وذاك  ،ذوات منفصلة

 !لسوجي وينزل ويصعد وذاك يأيت ،وهناك حركة بينهام هذا يذهب ذات مستقلة، ..آب

! بعد كل هذا دة إ�ية واحدة.. أهنم إ� واحد وال يعني أهنم من جوهر واحد أو من ما

 ! الفصل، وكل هذه احلركة

 

*** 
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 "األموات، الذي ال فناَء ملُلكهِ آٍت ثانية يف املجد؛ ليدين األحياء و "

م 325م، أما النص النيقاوي سنة 381القسطنطيني سنة  قانون اإليامننص هذا هو 

"الذي ال فناء  وبدون"آت ثانية"  بدون "آٍت ليدين األحياء واألموات": فقط نكا

 :"ملُلكهِ 

 والنص القسطنطيني هو النص النهائي، وعليه تكون املناقشة..

 "آت ثانية يف املجد" 

. ي، وبالتايل هلا معنى ومغزى أصيلنص القانون النيقاو عىلهذه إضافة جديدة 

  ؟!�ى فيها االبنوىل التي أاأل "آٍت ثانية".. فام هي املرة

�ى ب.. وتأ�م وقُرب، فأض! ولكنه ُصلتيان األول الذي كان يف األريقصد اإلإنه 

 ب،ن يف املجد.. ال أ�م وال صلستكو تياناملرة الثانية لإلو الفداء،املرة األوىل يف األمل و

 كام ُيبني ظاهر املعنى.

كن أ�ن يأيت؟ يف األرض أم يف السامء؟ ول ،االبن آٍت.. وآٍت هذه املرة يف جمده إذن

هو ال سيام وهو يقول "آت" بمعنى أ�ه "آت  يأيت إىل األرض هأ�يوضح سياق النص 

 ."إىل االبن ـــأي راجعون  ـــتون ونحن البرش آ" :العكس وإال قال !إلينا" نحن البرش

فاملعنى  إذنوهذا اجلزء ُمضاف بقصد يف قانون اإليامن القسطنطيني: "آت ثانية" 

ب فيها عىل عهد بيالطس وُصل ،إلينا نحن البرش املرة األوىل واضح.. أ�ه "أ�ى

" وعليه حيتمل املعنى ثانيةوهذه هي املرة الثانية: "آٍت إلينا نحن البرش  ،"البنطي
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؟ أمرين: هل سيأيت إلينا نحن البرش ونحن مازلنا عىل األرض قبل القيامة وهناية احلياة

 مل ُحيدد النص..  ؟!أم بعد القيامة

 وبناءً  لكن يتبني من املقطع الثاين من النص أ�ه سيأيت: "ليُدين األحياء واألموات"

فسيأيت إلينا ونحن مازلنا يف هذه احلياة..  ،: يكون إتيانه قبل قيام القيامةعىل هذا املقطع

ن عىل أل�ه قال: ليُدين [ األحياء واألموات ] واألحياء واألموات فقط يكونو

 ؛عىل األرض أما بعد قيام القيامة، وانتهاء احلياة ألرض.. هذا حي، وهذا ميت.ا

 ،هو تقسيم يف األرض فقط هذا التقسيم: حي وميتف ،سيعود املوتى للحياة مرة أخرى

أو  ،نةأحد ميت.. فهو إما حي يف اجل يكون هناكفلن  ـــاحلياة األ�دية  ـــأما يف اآلخرة 

 .حي يف اجلحيم

ـــ م 325 نص قانون اإليامن النيقاوي دين األحياء واألموات" موجود يفومقطع "ليُ 

و�ا ُعدل القانون يف املجمع  ـــ اء واألموات تقسيم يف األرض فقطوكام ذكرت األحي

أ�ه  ـــالنص  كام ُيبّني  ـــليتأكد إضافة مقصودة لذاهتا.. أضاف "آٍت ثانية"  ،م 381الثاين 

وليس  ..ليُدين األحياء واألموات ؛ألرضحن مازلنا عىل اآٍت إلينا نحن البرش، ون

 هناك احتامالت أخرى يقبلها النص.

 وعىل هذا املعنى نناقش:

 ُيبني النص كيف يأيت؟  إلينا نحن البرش.. مل "آٍت ثانية"

 .. أم يأيت إلينا إ� فقط؟"إنسان تام، إ� تام"أ�أيت إلينا 
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تأ�س.. يومن مريم، و من الروح القدسوإذا أ�ى إنسان.. هل سيحتاج أن يتجسد 

مثلام انتظر مريم كام قال  ـــسنني الظر آالف تَأم أ�ه يناء؟ مريم العذرمن  وُيولد

 املجيء؛ ليجد مثل مريم.. لتنال هي األخرى رشف التجسد اإل�ي يف  ـــاألرثوذكس 

 الثاين؟!!

ب الفداء والصل هوكان الغرض من التجسد والتأ�س إذ  اآلن، م ال حاجة له هبامأَ 

 واخلالص!

وإذا أ�ى إ� فقط بكل خصائصه املذكورة يف القانون [ رب واحد، إ� حق، نور من 

 وبأي أرض سيكون؟ نور، مساو لآلب يف اجلوهر ] كيف نتعامل معه نحن البرش؟

  وبأي لغة سيتكلم؟ وبأي قانون سيحكم؟ وبأي عقاب سيُنزل؟

واألوصاف واخلصائص نفصال الذوات وهذا هو النص التاسع للتأكيد عىل ا

فاالبن هو الذي  هلة، وهو كذلك النص السادس عىل استحالة احتاد تلك األقانيم.واآل

 !أقانيم  ةسيأيت وليس اآلب وال الروح القدس وال الثالث

*** 

 "دين األحياء واألموات"ليُ 

 من وُقرب،ب جتسد وتأ�س وتأ�م وُصل وإذا كان االبن الوحيد الرب الواحد اإل�..

وهو "آدم" صاحب اخلطيئة األصلية،  ،أجل أحد املخلوقات التي ُخلقت بواسطته

هل عندما سيأيت ثانية سيكون بكل هذا الفداء  صه وُخيلص ذريته من بعده منها،ليُخلَ 
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 بات وقوة وسلطان؛اكامت وعقوإدانة وحمُ  والتضحية، أما سيأيت هذه املرة "يف املجد"..

 !؟احلي وامليت لتقع "اإلدانة" عىل

إىل الروح القدس.. الرب  "سيحتاج"يف هذه احلالة هل ولكن كيف ُيدين امليت؟ 

 املُحيي؟

.. علينا توخي احلذر خصائص أخرى ال نعرفها ـــيف املجد  وهو  ـــهل ستظهر لالبن 

 منها؟

 كيف يأيت يف املرة األوىل للخالص، ويف املرة الثانية لإلدانة؟

ألرض عندما يأيت االبن يف هذه إدانة عىل ا ا نحن البرش؟وكم إدانة ستكون لن

وتأيت احلياة األ�دية، هل ستكون هناك إدانة  ألرض..وعندما تنتهي احلياة عىل ا املجد،

 ؟!يف السامء بواسطة اآلب أخرى وحساب جديد

التي وضعت الذي سيضع "قانون اإلدانة"؟ أهي نفس "القوة القاهرة" ذا ومن 

ب اإل� عىل التجسد والتأ�س والصل أجربت االبن الوحيد الربو "قانون اخلالص"

 !!؟ُخلق بواسطتهفرة خطيئة خملوق مل والقرب.. ملغواأل

ب ُصل االبن الذيوُتعيد هيبة  ك قوة أخرى ستضع "قانون اإلدانة"،أما أن هنا

 وتأ�م وقُرب؟!
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 ألحياء..ا األحياء عىل األرض باملليارات، وعدد األموات أكثر بكثري من ثم إن

هؤالء األحياء واألموات؟ وكم يستغرق من الوقت؟ وهل  فكيف لالبن أن ُيدين كل

 البرش من لدن آدم حتى يوم جميئه؟!َتسع األرض لكل هذه املليارات من 

طائفة أن وحني تقع اإلدانة عىل طائفة من البرش أو جنس أو لون أو لغة.. هل هلذه ال

وُيقبل خالصهم من  ،فعل االبن الوحيد الرب اإل� يب مثلامتقدم أفضل ابن هلا للصل

ستثناء.. فليس هناك فرصة ااإلدانة؟ أم أن اإلدانة ليس بعدها اعتذار  وال فداء وال 

 أخرى؟

 ب عناذي من أجل خالصنا نحن البرش؛ ُصلال يكن أوىل هبذا االبن الرب اإل�مل أوَ 

، وننعم باخلالص والفداء ،الص بعدهاأن تكون اإلدانة أوالً ثم اخل ـــ حسب القانون ـــ

م أ�ه ليس له من األمر يشء فهو ينفذ قانوين: "اخلالص" ؟ أَ فال إدانات وال حماكامت

 ؟! شيئ و"اإلدانة" عىل هذا الرتتيب.. وليس من حقه أن ُيغري فيهام

وليس احلكم  ..ولو افرتضنا أن كلمة "ليُدين" بمعنى إقامة احلُجة والربهان

 لألموات بإقامة حجة عليهم وهم أموات؟ كيف ستقوم احلجة عىل ميت.. فام ،واجلزاء

 أسيقوم كل املوتى يف كل العصور ليُقيم عليهم احلجة وُيدينهم؟!

ساب واجلزاء.. عىل أن وجود كلمة "ملكه" يف النص التايل ُتوحي باملحاكمة واحل

 فهو  صاحب املُلك، وهو يأيت ليُدين.
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ً �اذا صاحب اخلطيئة األصلية وخّلصه منها  ـــآدم  مل يُدن  �""االبن اإل وأخريا

وكفى نفسه  ـــأو أول نزوله إىل األرض  ،حينام كان يف اجلنة وغفرها له أو عاقبه عليها

 الص؟!الصلب والفداء واخل

واألوصاف عىل انفصال الذوات  تؤكد اكتملت عرش نصوصالنص  هبذاو

"إ�  ـــنور"  من"نور  ـــاآلب"  من[ "مولود وهي برتتيب القانون:  هلةواخلصائص واآل

الّروح القدس  وجتّسد من" ــــ واسطته كانت كل األشياء" بـــــ"الذي  ـــإ� حق"  منحق 

 يمنيعن " ـــ "إىل الساموات صعد" ـــ "من أجلنا بُصل" ـــ" تأ�سمريم العذراء" و" منو

 ]. "اتاألحياء واألمو يُدين" ـــ "ثانية آت" ـــ "اآلب

وهو كذلك النص السابع للداللة عىل استحالة احتاد تلك األقانيم، وهي برتتيب 

  ـــ "ُصلب من أجلنا" ـــ "جتسد من الروح القدس ومن مريم العذراء، وتأ�س"القانون: [

ــ "جالس عن يمني اآلب" ـــ "صعد إىل الساموات" ـــ "تأ�م وقُرب وقام"  ـــ "آت ثانية" ـ

 ]. ! "اء واألمواتُيدين األحي"

*** 

 "الذي ال فناء ملُلكِه"

 سنةالقسطنطيني  اإليامن قانونمثل إضافة "آٍت ثانية" متت يف  وهي إضافة جديدة

لك املُ  وهذا ،بنوهي تشري إىل أن "املُلك" لال م، وهي إضافة مقصودة لذاهتا..381

 دائم ال ينتهي.
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.. ألن القانون يف وصف اآلب لكهذا املُ ابنه النص أن اآلب وهبه هذا ويبدو من 

. ويف كيفية اخلَلق قال "خالق السامء واألرض، وكل األشياء املرئية والالمرئية"قال: 

سطته ا كانت كل األشياء" فإذا كان االبن بو ـــأي االبن  ـــالقانون أ�ضًا: "الذي بواسطته 

دم واسطة كانت كل األشياء.. فاآلب هو الذي أراد هذه الواسطة، وهو الذي استخ

هو و ،الواسطةهذه فاآلب هو املُريد من وراء  ؛االبن، وكذلك واسطة الروح القدس

 .ال فناء لهوهب لالبن الذي جرت بواسطته كل األشياء.. ُملك الذي 

املُلك وله اإلدانة، وهو الرب، وهو اإل�.. الواسطة يف اخللق وله االبن له  إذن

 !! الرب املُحيي ..التوافق مع الروح القدساآلب ترك البنه إدارة كل يشء، بكأن و

ونلحظ أن  ،وهكذا انتهى القسم الثاين من القانون اخلاص باإليامن بيسوع املسيح

. باحلديث عن اآلب أو الروح القدس االبن أخذ القسط األكرب من القانون، باملقارنة

تفصيًال  وأ�صق القانون باالبن كل خصائص األلوهية والربوبية، وسنتحدث عن ذلك

 يف عقيدة الثالوث.

م، مع اعتبار اإلضافات 325وبانتهاء هذا القسم، ينتهي قانون اإليامن النيقاوي 

 م.381اجلديدة التي ُعدلت يف القانون القسطنطيني 

، واخلاص من قانون اإليامن القسطنطينيواآلن إىل القسم الثالث، واملتبقي 

 ! أ�وهية الروح القدسلذي تقرر فيه باحلديث عن الروح القدس؛ وا

 

***
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@
 

 نص قانون اإليامن القسطنطيني ترمجة عن اليونانية القديمة: 

"وبالروح القدس الرب املحيي، املُنبثِق من اآلب، الذي هو مع اآلب واالبن 

د، الناطق باأل�بياء."  مسجوٌد لُه وُممجَّ

 نص قانون اإليامن القسطنطيني ترمجة عن الالتينية: 

روح القدس الرب املحيي، املُنبثِق من اآلب واالبن، الذي هو مع "... وبال

د، الناطق باأل�بياء...."   اآلب واالبن مسجوٌد لُه وُممجَّ

 وهبذا النص يكون وصف الروح القدس هو:

 الرب املُحيي. •

كام يف  منبثق من اآلب كام يف عقيدة األرثوذكس، أو منبثق من اآلب واالبن •

 عقيدة الكاثوليك.

 ٌد له وُممّجد، مع اآلب واالبن.مسجو •

 ناطق باأل�بياء. •
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 "الرب املُحيي"

ذكر فيها كلمة "رب"، املرة األوىل كانت من نصيب هذه هي املرة الثانية التي ي

االبن إذ قال القانون: "رب واحد يسوع املسيح" ولكن ربوبية االبن هذه مل تسلم، فهنا 

اإلحياء".. لقدس" ورشيك بخاصية "ظهر رشيك له يف تلك الربوبية وهو "الروح ا

عن االبن "رب واحد يسوع املسيح" ثم نكتشف يف هناية  أن يقول لقانونوما كان ل

القانون "رب آخر" هو الذي ُحييي، وال ندري من الذي ُيميت، مل يذكر القانون شيئًا 

  أقانيم معًا؟ ةهل الروح القدس هو الذي يُميت أم االبن أم اآلب أم الثالث

وقادر  ـــتب النصارى تقول أن الروح القدس: ("اشرتك" يف خلق العامل! ن كُ ولك

(وهو ُيدين وعاقل.. إلخ) ـــعىل إحياء املوتى 
13F

1( ! 

 يف من ذلك معنى أ�لغ هناك وها هم يقولون "اشرتك" يف خلق العامل.. وليس

وهل كان فامذا كان دوره؟ وما هي درجة مشيئته؟  هلة واإلرادات..!الِرشك وتعدد اآل

 أم إرادة مستقلة ؟!! مطيع إلرادة اآلب؟ أم إرادة االبن؟ أم كالمها معًا؟

االبن بواسطته كانت بحسب القانون ـــ ف ـــ وهذا النص يعترب انتقاص من ربوبية االبن

الروح  :ثم يقول القانون هناوهو ُيدين األحياء واألموات،  ، له املُلك،كل األشياء

ثم تعود رشوح الكتب املسيحية لتقول: أ�ه "ُيدين، واشرتك يف  القدس "الرب املُحيي"

خلق العامل!" وسنجد ذلك سمة بارزة يف خمتلف كتب املسيحية ونصوصها 

عدم التناسق، والتناقض الدائم، وعدم االجتامع عىل كلمة سواء يف أي .. ورشوحها
                                                           

  الثالث. شنودة فينا، البابا وعمله القدس الروح كتاب )1(
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 علٍم، وال هدى، وال ريال ؟! وهم جيادلون يف اهللا بغ جزئية من جزئيات االعتقاد.. وملَ 

 !كتاب منري

 :ثم إن القانون مل يذكر الروح القدس بيشء من األلوهية، كام قال عن يسوع املسيح

 .."إ� حق من إ� حق، نور من نور"

لذا، يبدو من النص هنا أن الروح القدس، وإن كان يتمتع هبذه اخلاصية الفريدة 

لكن من  بن حتديدًا من حيث الوصف،من اال"اإلحياء" إال أ�ه أَقلهم درجة، وأقل 

 .حيث الواقع.. الروح القدس مل ُيصلب، ومل يتأ�م، ومل ُيقرب

وهكذا يعود النص للتفريق بني األلوهية والربوبية، بل وُيقسم الربوبية ذاهتا بني 

 هبتان عظيم.. كام سنبني تفصيًال.ووح القدس.. وهذا رشك ُمركب، االبن والر

*** 

 " [ كاثوليك]املُنبثِق من اآلب واالبن" ـــكس] و" [ أرثوذباملُنبثِق من اآل"

قال القانون: "املولود من اآلب غري خملوق" هنا كيفية وجود االبن،  ونستحرض

وقلت: أن "الوالدة" أ�ًا كان طبيعتها هي حالة انتقال من العدم إىل الوجود، ويستحيل 

هذا النص نجد مصطلح جديد  هنا يفوأن ُيفهم لفظ "الوالدة" عىل أي معنى آخر، 

وهو "االنبثاق" وهو كذلك أ�ًا كانت طبيعة ذلك االنبثاق فهو انتقال من العدم إىل 

 الوجود، ويستحيل أن ُيفهم لفظ "االنبثاق" عىل أي معنى آخر.
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ق" فالنص يرشح بكل انبثق.. فامذا كان قبل االنبثاق؟ ال يشء.. ثم حدث له "انبثا

 ح القدس !وجود" الرو وضوح "كيفية

للروح  لالبن" و"االنبثاقولسُت أدري عىل احلقيقة ما الفرق بني "الوالدة 

هإن هذه الدقة يف التمييز  ،"القدس  ! بينهام، ال شك له داللته ومغزا

 لتفرقة بني الوالدة واالنبثاق؟ يف ازى فام املغ

 وهل الوالدة أعىل درجة من االنبثاق؟ 

"منبثق من كذلك  بن اهللا هو اآلخر؟ أ�يس هو و�اذا ال ُيوصف الروح القدس با

 اآلب"؟

أ�ه انبثق من اآلب وحده.. أل�ه لو قلنا انبثق من اآلب واالبن  :يقول األرثوذكس

 !  �هةآلكان تعدد 

أي تعدد جوهر الذات اإل�ية. أي أ�ه  ،�هةآمن كلمة تعدد  ـــكام فهمُت  ـــويقصدون 

ذا فهو انبثق من اآلب ألن جوهر الذات سيصبح جوهر اآلب غري جوهر االبن، ول

 اإل�ية واحد !

 ويقول الكاثوليك: أ�ه انبثق من اآلب واالبن !

 ،ثم ُولد االبن ،فاألول كان لآلب نص قانون اإليامن ترتيب الوجود، وواضح من

يف مع اآلب  طته كانت كل األشياء، فلربام اشرتكاالبن بواس .ثم انبثق الروح القدس

 ! الروح القدس عملية انبثاق
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 !؟ب أو انبثق من اآلب واالبن معاً أهو انبثق من اآل عىل أ�ني ال أرى فرق جوهري

 ين ال يستقيام يف عقل طرفة عني.فكال التصور

، وسيظل ثالوث أفالطون أكثر منطقية، أل�ه ذا االنبثاق اكتمل ثالوث النصارىوهب

 يف الكامل، وخارجني عنه. ! قال عن الوسطني األزليني ( العقل والروح ) دون اإل�

*** 

د"  "الذي هو مع اآلب واالبن مسجوٌد لُه وُممجَّ

جيعل النص هنا الروح القدس يف الدرجة الثالثة أو املرتبة الثالثة يف الرتتيب.. 

 ثالثاً.فاآلب أوالً واالبن ثانياً والروح القدس 

وإن قالوا  ـــوات �هة، وثالث ذآ ةفصل تام ووضوح تام بثالث "مسجوٌد له وُممجد"

 كل منهم له خصائص وصفات ومهام.فل ـــمن أصل واحد 

عىل تعدد للداللة يكون النص احلادي عرش هبذا " ولهاآلب واالبن.. مسجود  مع"

هلة يف إ� لداللة عىل استحالة احتاد تلك اآل. وهو النص الثامن لهلة، والذواتاآل

 ) !! مع)  ( له  إذ يقول مسجود.. ( ،واحد

*** 

 "الناطق باأل�بياء"

ن األ�بياء َيُسوقهم روح القدس، وهو إ" :تقول كتب النصارى يف رشح هذا النص

الذي يصنع العجائب عىل يد األ�بياء والقدسني والرسل يف األعامل، وكذلك من 
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خالل كتاباهتم ! وهو الذي ُيرسل الرسل ليُبرشوا باملسيحية، ويرشدهم ويساعدهم يف 

(".رجال الكهنوتانتخاب تنظيم الكنائس و
14F

1( 

وهلذا النص خطورة كبرية جدًا عىل العقيدة املسيحية، ألن هذا النص ببساطة هو 

ألن هذا  يحية ومناقشتها،فهم العقيدة املس ـــ أي أحدـــ حائط صد منيع دون حماولة 

 ! .هنة ورجال الدين.الذي حيمي "رس الكهنوت" وحيمي الك النص هو

 ،وُيرشد ،وهو الذي يأمر ،هلمح القدس" هو الذي يقول "الرو فهم يقولون أن

 ! .. كام سيأيت تفصيًال يف احلديث عن "رس الكهنوت"وُيفهم ،ويُمجد ،قدسويُ 

ليس األوىل أن عىل أ�ني لسُت أدري �اذا الروح القدس هو الناطق باأل�بياء، أوَ 

أَم أ�ه  ؟املصلوب وهو ليس االبن هو الكلمة؟اخلاصية.. أوَ أحق هبذه  "الكلمة"يكون 

 مشغول بأمور أخرى، فأرسل الروح القدس يف هذه املهمة؟!

وهذا االختالف يف املهام والوظائف لكل إ�.. ُيبني بكل وضوح انفصال كل إ�، 

ومع هذ االختالف بني كل  .وإن قالوا من جوهر واحد !ل إ�ودور كل إ�، ومهمة ك

! فهو  كذلك أن يكونوا يف احتاد تام ليستحي ، والروح القدس)واالبن ،اآلب( :إ�

 د واضح جداً ال شك وال لبس فيه.تعد

أم يقولون إ� واحد وأرباب  �اذا يقولون إ� واحد، وال يقولون رب واحد؟!و

 متعددة؟!

 وهبتان عظيم !وأرباب متعددة، ورشك ُمركب، �هة متعددة، آولكنها 

                                                           
 القديس نكتاريوس.  -الثالث، بتصرف. شرح دستور اإليمان  شنودةالبابا  -كتاب الروح القدس وعمله فينا  )1(
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معة ورسولية؛ نعرتف بمعمودية "وبكنيسة واحدة، مقدسة، جاوُخيتم القانون بـــ 

 واحدة ملغفرة اخلطايا، وننتظر قيامة املوتى واحلياة يف الدهر اآليت"

م قبل املجامع التالية التي انفصلت فيها الكنائس 381وكان تاريخ هذا النص سنة 

والطوائف إىل التقسيامت املعروفة حاليًا، والحظت أن كلمة "جامعة" يف الرتمجة 

ء أكانت كنسية واحدة أي كاثوليكية ! وعىل أي حCatholic" "اإلنجليزية هي  ال سوا

 ة كنائس، ليس هو موضوع مناقشة هنا.أو عد

*** 

  "نعرتف بمعمودية واحدة ملغفرة اخلطايا"

( التي يتمتع هبا رجال الكهنوتالكنيسة وأرسار أحد والتعميد هو 
15F

، فهم وحدهم )1

ر ويزاوهلا ، رس رس مسحة الرىض، واالعرتاف (رس التوبة من يملك هذه األرسا

الذي جعل  هلة. وهذاوالرشكاء بني العبيد واآلهم الوسطاء ف ).. إلخاملسحة املقدسة

! حتى تكدس هلا  ! وتبيع اجلنة ة يف عصورها الذهبية تبيع صكوك الغفرانيسالكن

 ! ثروات ُتضاهي ثروة االمرباطور

 

***

                                                           
 حبيب جرجس. -البابا شنودة الثالث. أسرار الكنيسة السبعة  -كتاب الالهوت المقارن  )1(
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@
 

 الثالوث

والتي ال يقبلها العقل بأي صورة من  ،ة جداً رشح الثالوث من األمور املعقد

ر! الصور، وسنحاول هنا أن نبسط  وكلام رفض العقل الثالوث؛ جعلوه من األرسا

ن أ�فسهم يتخبطون ، ألن املسيحيواملسيحي به ما يؤمن ونناقشاملعنى قدر املستطاع، 

 فأ�ى لعقل أن يفهم هذه األقوال ! ..! وكذلك أي إنسان يف فهمه

ئفهم هبذا الثالوث: املسيحيون  عيؤمن مجي ( اآلب واالبن والروح عىل اختالف طوا

 !  يقولون: نعبد ً� واحد يف ثالوث، ونعبد ثالوثًا يف وحدانية القدس )

ثالثة " أقنوم الروح القدس) ـــأقنوم االبن  ـــذات واحدة مثلثة األقانيم (أقنوم اآلب 

ة يف تثليث، وتثليث يف وحدية، كيان أقانيم، وثالثة وجوه، وثالث خواص، وحدي

("واحد يف ثالثة أقانيم، إ� واحد، جوهر واحد، طبيعة واحدة
16F

1( . 

 فام هو األقنوم؟

كلمة من أصل رسياين وتعني حرفيًا "شخص" أي سامت "جاء يف كتب املسيحية: 

هذا معناها  ،ماهيته اخلاصة التي نشخصه هبا وخصائص الكائن التي هبا نتعرف عىل

 ،رفت به من معاين خمتلفة مثل "أصل" أو "ذات" فهي معاين خاطئةأما ما عُ  ..ياً حرف

 Hypostasis ح وتفسري ما معني كلمة أقنوم، كلمة (أقنومولذلك وجب علينا توضي

                                                           
 م. 381قرار مجمع القسطنطينية  -تاريخ ابن البطريق ) 1(

pÏ‰Ëÿ€a@äçÎ@tÏ€br€a 
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 "ستاسيس"، وحتت وتعني: "هيبو"هيبوستاسيس) باليونانية وهي مكونة من مقطعني 

لغويًا حتت القائم أو ما  ‘‘هيبوستاسيس’’وتعني: قائم أو واقف. وبذلك تعني كلمة 

ما يقوم عليه اجلوهر أو ما يقوم به اجلوهر أو  :والهوتيًا تعني ،اليشءيقوم عليه 

 الطبيعة. 

. ولكنه واحد يف رادةإهو كائن حقيقي له شخصيته اخلاصة به وله  :واألقنوم

 ! والطبيعة مع األقنومني اآلخرين بغري انفصال.اجلوهر 

د باألقنوم التعوهى تعني ك ه، ولذلك فإنه ُيرا ني أو يل من يتميّز عن سوا

("أو الوظيفة. االختصاص
17F

1( 

أي  ،أن اهللا واحد يف كيانه ـــ كام بيّنت ُرشوح الكتب املسيحية ـــ وببساطة اخلالصة

أقانيم (واألقنوم شخص حقيقي له إرادة، ويقوم عليه اجلوهر  ةوحدة جامعة لثالث

 اإل�ي الواحد). 

 :أن أي

 اهللا واحد يتكون من ثالثة أقانيم. •

 ثالث إرادات. •

 .أقانيم كل منها متميز عن اآلخرثالث أشخاص أو  •

                                                           
موقع  البابا شنودة الثالث. -األنبا بيشوي. الروح القدس وعمله فينا  -في العقيدة المسيحية  مائة سؤال وجواب )1(

 كنيسة األنبا تكال.
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صفات هللا  ون أن األقانيمييعتقد املسيح ـــاولة يائسة للفهم يف حم ـــوأحيانًا كثرية 

هوت سميه علامء الالوهرطقة كام يقولون، ويُ  ـــ يف زعمهمـــ الواحد! وهذا اعتقاد باطل 

أو  "هرطقة سابيليوس" الذي كان ُينكر وجود ثالثة أقانيم ويظنها صفاتاملسيحي 

الذي اكتمل فيه ـــ م 381! وكانت إحدى أسباب انعقاد جممع القسطنطينية  أسامء

 أن :الذي كان يقولو ،سابليوس تعاليم جمدد أوسابيوس بدعةـــ للرد عىل  الثالوث

األقنوم كائن حقيقي له ".. ولكن الصحيح عندهم: دواح وأقنوم واحدة ذاًتا الثالوث

 )18F1("شخصيته اخلاصة به وله إرادة

ويمكن أن تعترب هرطقة "سابيليوس" حماول جيّدة إلراحة العقل من االضطراب 

فهم الثالوث واألقانيم.. فسابيليوس حاول أن يكون  حماولة الشديد الذي يصيبه عند

ء، ولكن هذا االعتقاد قانيم صفات أو أسامفلهذا ادعى أن األ ؛منطقي بعض اليشء

 ! يف املسيحية هرطقةيعترب 

حماولة رضب األمثلة لفهم الثالوث تقع كلها يف يف  هالعجيب أ�جيب ليس هذا، الع

 ون هبا، ويعتربون سابيليوس مهرطق !بدعة سابيليوس، رغم أهنم كافر

( تلك األمثلةأشهر ومن 
19F

2(: 

ي سد وعقل وروح) وهذه الثالثة جمتمعة هيقولون إن اإلنسان (ج: اإلنسان

 (آب) عن اآلخر. واهللا مثل ذلك [ ذات احدهااإلنسان الواحد، وال يمكن فصل 

                                                           
 الشيخ محمد أبو زهرة. -م. محاضرات في النصرانية  381مجمع القسطنطينية  -تاريخ ابن البطريق ) 1(
 األنبا تكال. دائرة المعارف الكتابية المسيحية.حلمي القمص يعقوب. موقع كنيسة  -كتاب التثليث والتوحيد  )2(
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ن اإلنسان وهذا املثال ساقط من وجوه عدة: إ ] )وعقل (االبن) وروح (الروح القدس

د عديدة وتراكيب خمتلفة من اللحم والعظم  ،جسد وروح واجلسد يتكون من موا

ء واألحشاء، والروح اإلنسانية الرس الذي لن ينكشف ألحد، هي التي جتعل والدما

 ،رف اإلنسان كنهها حتى اآلنكون اخلصائص اإلنسانية التي ال يعناً وهبا تاإلنسان إنسا

 العقل والتفكري واإلهلام واإلدراك واحلب والكره والوعي والغضب والرسورمثل [

ًا، بل جسد لعديدة...] فاإلنسان ليس ثالوثوغريها من الصفات اإلنسانية ا واحلزن

فأما الثالوث فهو من جوهر  ،جوهر الروحمن نًا ليست هي ورح، ومادة اجلسد يقي

وكيانات.. آب ، وابن مولود من  ،وأشخاص ،، وله ثالث وجوهمثلث األقانيمواحد 

 ! اآلب، وروح قدس منبثق من اآلب.

ه، وغري منفصل عنه. يتميّز عن  امرة أخرى تعريف األقنوم: كل م كل يشء يف وسوا

ه وغري منفصل عنه.. حتى بصمة أصابع اليد الواحدة،  جسم اإلنسان متميز عن سوا

ه، وغري منفصل عنه.. فضًال عن  فهل نقول إن كل أصبع يف اليد أقنوم متميز عن سوا

 !؟بصمة الصوت، والعني.. إلخ 

حرارة  ـــمس ضوء الش ـــيقولون إن الشمس هي (قرص الشمس : الشمس

زيائي يالشمس) وهو كذلك مثال ساقط من عدة وجوه، وبعيدًا عن التكوين الف

وحرارة.. مثله مثل أي  ،وا�ادي للشمس، فلو افرتضنا أن الشمس قرص، وله ضوء

فهو أشخاص وليس " :أما الثالوث ،يشء يف الوجود يتكون من أشياء وهلا صفات

وضوء الشمس ُيولد  ."!متميزة قانيماأل غري متميز، ولكن صفات، ومن جوهر واحد
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.. فهل صارت تلك احلرارة ليست ذات أو أقنوم لكن تلك احلرارة ـــفيام نرى  ـــاحلرارة 

قوم تاحلرارة املتولدة من ضوء الشمس  وهلالشمس؟  صفاتمن ذات متميزة أم 

 عليها ذات الشمس وجوهرها كام يف الثالوث؟!

اهللا، ( :يقولون هذا تثليث، فأ�ت تقول: "ن الرحيمبسم اهللا الرمح" املسلمونقول 

إىل فهم  ـــغري قاصدين  ـــ.. وهو أحد األمثلة التي يضطرون فيها )الرمحن، الرحيم

ــ بزعمهمـــ  األقنوم عىل أ�ه اسم أو صفة، ولكن اإليامن املسيحي احلق هو اعتبار  ـ

. وبالطبع هذا املثال "حدةأقانيم يف وحدة وا ةوشخص حقيقي، والثالث كائن"األقنوم 

اهللا الرمحن الرحيم اَمللك السالم ( :املسلم قوليحينام  ه! أل�ساقطفوق أ�ه  مضحك

قصد أن اهللا أقنوم، يال  هبه نفسه من أسامء، فإن ا وصف اهللاممذلك إىل غري ) العدل.. 

 ،ك لهال رشي اً واحد قصد �ً يرحيم أقنوم، والعدل أقنوم... بل والرمحن أقنوم، وال

 وأسامئه احلسنى. ،سأ�ه بصفاته الُعىليو

ذل، وهو ناطق بكلمته أي ود منذ األهللا موجـــا": يقولون يف حماولة أخرى فاشلة

ه هرطقة النطق واحلياة صفات ! وهذ .. أي أن"سوهو حي بروحه القد، عاقل ناطق

. كائن حقيقي له كائن." ـــيف التعريف الالهويت  ـــ. األقنوم يف املسيحية، ليسوا صفات

فاإل� ال يتصف  ... ولو كانت صفات ال مهرب أ�ضاً "رادةإشخصيته اخلاصة به وله 

 ! وستصبح كل صفة أقنوم أو إ� !! ال مفر ..بل له صفات عديدة ،فقط بالنطق واحلياة

 

*** 
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أن جيد مهربًا يسرتيح فيه فال جيد،  ـــأمام هذا الثالوث  ـــإن العقل حياول جاهدًا 

وثالث  ،وثالث إرادات ،أقانيم ةألقنوم ليس صفة، وعليه جيب اإليامن بثالثفا

وهذا "!! هم متحدين يف كيان واحد هو اهللا و ـــ عىل حد تعبريهم ـــختصاصات وظيفية ا

الكيان له ثالث إرادات من حيث العدد، وواحدة من حيث النوع ألهنم من جوهر 

("إ�ي واحد
20F

1( ! 

متساوية اجلوهر والكامل والقدرة، كل منهم كائن حقيقي له أقانيم  ة! ثالث؟كيف..

 كيف تكون إرادهتم واحدة؟  شخصيته اخلاصة وله إرادة..

 :يقولون

 إ�ي واحد؟أو جوهر  ألهنم من مصدر ،ن إرادهتم واحدةإ

واحد، والتوأم من بطن واحدة لكل منهم طاقة ليس مليارات البرش من مصدر أوَ 

 ؟!إرادهتم واحدة فهل هذا جعل .بصمة خمتلفة وإرادة واستعدادات وحتى

هلذا وتعود ال يتقبل العقل أي معنى  ،كلام حتاول أن تفهم ينقلب عليك كل ما فهمته

 !الثالوث 

م،  270تثليث أفالطون أسبق من تثليث املسيحيني.. فأفالطون توىف سنة إن و

تثليث و م ! 381واكتمل الثالوث املسيحي يف قانون اإليامن القسطنطيني سنة 

أل�ه منذ البداية حسم درجات الثالوث حتى يستطيع العقل  ،أفالطون أكثر منطقية

                                                           
 با بيشوي. األن -المجامع المسكونية والهرطقات ) 1(
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ءة من التغري، وجعل بينه وبني العامل " :قالفتقبلها..  االحتفاظ هللا بالكامل املطلق والربا

وسيطني يعتربان دونه خارجني عنه، وعىل نحو ما داخلني فيه أي تتضمنهام ذاته، 

دونه يف الكامل، أول هذين الوسيطني: "العقل" وثانيها: "الروح اإل�ية" صادرين عنه، 

("وسيطني أزليني
21F

1(! 

حتى و "ُعليا حتى تكون هناك "إرادة واحدة.. "دونه يف الكامل"قاهلا بوضوح: 

  يستطيع العقل حماولة تقبل األمر! ولكن التثليث املسيحي متساوي اجلوهر! 

 ذات.. وما الفرق بينهام؟ولكن ما هو اجلوهر، وما هي ال

 !! إهنم يتكلمون عن جوهر الذات اإل�ية

 ؟أسأل أ�ا عن جوهر الذات اإلنسانية.. الروح التي يف اإلنسانو

ها، عن ذاهتا، عن كيفية عملها، عن عدد عن ّرس حدثونا عنها، عن جوهرها، 

عن ت، ها، عن كيفية اكتساهبا الصفاعن كيفية تغّري أقانيمها، عن عدد إراداهتا، 

 من اإلنسان ! ئينا عن العامل الالمرثواختالف كل روح إنسانية عن األخرى.. حد

" تعمل وتستجيب، وال عن لن يستطيع عقل أن يتحدث عن رس الروح وال "كيف

  !إنسانًا.. كيف يصبح هبا اإلنسان

كيف يفكر اإلنسان؟ كيف يضحك ويبكي؟ كيف حيب ويكره؟ كيف يشتاق 

 موت؟!يى ويَ رك؟ كيف ينطق ويتكلم؟ كيف َحي وحين؟ كيف يتخيل ويد

                                                           
 الشيخ محمد أبو زهرة. -محاضرات في النصرانية  )1(
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ينطق بحرف واحد عن يعرف روحه، فكيف له أن يتجرأ و فإذا كان اإلنسان ال

الذات اإل�ية؟ كيف له أن يتحدث عن "كيفيات أفعال" خالق هذا الكون، وهو ال 

 !! يعرف نفسه؟ أي جرأة وسفه وعبث هذا

بركان ال ينتهي وال هيدأ معه فجر سيُ  ؛عقل بكلمة واحدة عن ذات اهللان نطق الوإ

ستكشف كيفيات   من األسئلة التي ليس هلا إجابة، ألن معرفة الذاتعني ةطرف

يعرف عنها أي يشء، األفعال، كيفية احلياة واملوت واخللق واإلحياء.. إلخ، وال أحد 

 ولن يعرف ! 

وال يشء غري كفر ك والالعبث والشك والِرش التيه وثم يف النهاية ينتهي العقل إىل 

 ،اضطرب أكثر كلام ..إهنم يواجهون العقل بعقيدة كلام حاول فهم جزء منها .ذلك

فالعقل ال  ،ألوال تس غلق عقلك! ثم يقولون ا م شديدة التعقيدطالس توأصبح

لك الصورة الساذجة ليس هم من حتدث عن ذات اهللا يف تيستطيع أن يفهم، أوَ 

أن يقول كيفيات أفعال تلك  ُملزم ..�يةمن حتدث عن الذات اإل .الشديدة الكفر

ن الذات اإل�ية، وعليكم أن وروأ�تم تصوّ  ،ألن معرفة اليشء فرع عن تصوره الذات،

واجلن بعضهم  ولن يستطيعوا ولو كان اإلنس !وا احلديث عن كيفيات أفعاهلاملتك

 لبعٍض ظهريا.

�اذا مل ُيعبد أو ُيمجد  وإذا كان اإل� الواحد ـــ حسب القانون ـــ مثلث األقانيم،

 دونه ؟!من املثلث مع الصليب أو 

*** 
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 :وثالوث التوحيدلثالوث اتوحيد 

 :معنى الثالوث

 اهللا واحد يتكون من ثالثة أقانيم. •

 ثالث إرادات. •

 .متميز عن اآلخر نهامكل أو أقانيم ثالث أشخاص  •

 ،ملُراد منهااولقد يظن البعض أن كلمة توحيد الثالوث تساوي ثالوث التوحيد يف 

 ..كال

 )ثالث وجوه ـــثالث إرادات  ـــأقانيم  ةثالث(: ـــ كام فهمت ـــ هاامعن تثليث يف وحدانية

 جامعة وهذا معنى توحيدها. كلها يف كيان واحد، وحدة الهوتية

حتى ال ُيفهم  "مثلث األقانيم"هو تأكيد عىل أن هذا التوحيد : وحدانية يف تثليث أما

ع الطريق ! إنه يقطأهنم ذات واحدة أو أقنوم واحدمن هذا التوحيد املعنى املبارش له.. 

 !.. فيقول: "وحدانية يف تثليث" كل أقنوم له وجود ُمميز له: عىل هذا الفهم ليقول أن

هلة رش دليًال عىل انفصال الذوات واآلإحدى عوبالعودة لقانون اإليامن نجد 

، ونجد ثامين أدلة عىل استحالة احتاد تلك األقانيم.. والوظائف صائصوالصفات واخل

 فضًال عن استحالة فهمها !!
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 هلة والصفات واخلصائص:ات واآلاألدلة عىل انفصال الذو

إ�  من"إ� حق  ـــنور"  من"نور  ـــاآلب"  من"مولود  [ عرشة أدلة يف وصف االبن:

مريم  منالّروح القدس و وجتّسد من" ـــل األشياء" ـ واسطته كانت كبـــــ"الذي  ـــحق" 

 ـــ "اآلب يمنيعن " ـــ "إىل الساموات صعد" ـــ "من أجلنا بُصل" ـــ" تأ�سالعذراء" و"

 ]. "األحياء واألموات يُدين" ـــ "ثانية آت"

) اآلب واالبن معالذي هو (" ويف وصف الروح القدس الدليل احلادي عرش: [

دوُمم  )لهُ (مسجوٌد   ]. "جَّ

  وحدة الهوتية جامعة:يف  هلة يف إ� واحد أو األدلة عىل استحالة احتاد تلك اآل

  ـــ "من أجلنا ُصلب" ـــ "تأ�س"، و"مريم العذراء منالروح القدس و منجتسد "[

 ـــ "ثانية آت" ـــ "عن يمني اآلب جالس" ـــ "إىل الساموات صعد" ـــ "قامو قُربو تأ�م"

دلهُ ) اآلب واالبن مسجوٌد (معالذي هو (" ـــ "ياء واألمواتاألح يُدين"  .] ") وُممجَّ

�هة، آهنم ثالثة أ ،تأملها هبدوء.. وستجد سواء مجعتهم وحدة الهوتية واحدة أم ال

 ! ثالث أرباب، ثالث أشخاص، ثالث إرادات منفصلة

 ! "قانيموحدة الهوتية جامعة لثالثة أ" يقوله املسيحيونوهذا هو التوحيد الذي 

كانت ، أو هذه غري إرادة الثالثة أقانيم "للوحدة الالهوتية"إرادة  إذن وهل هناك

 ؟سابقة إلرادهتم

 و�اذا تضم ثالثة أقانيم فقط؟
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وهل تلك الوحدة الالهوتية اجلامعة كانت تضم اآلب وحده، ثم أرادت أن يكون 

تية اجلامعة، ثم أرادت ن الوحدة الالهووهو يف حض ..لآلب ابن، ُفولد من اآلب االبن

يف حضن الوحدة الالهوتية وهو  ..أن ينبثق الروح القدس من اآلب، فانبثق هو اآلخر

 اجلامعة؟!!

وهل تلك الوحدة الالهوتية اجلامعة هي القوة القاهرة، واإلرادة املجهولة، التي 

 لب والتأ�م والقرب، لتكون املغفرةون اخلالص" وأرغمت االبن عىل الصوضعت "قان

 ملخلوق ُخلق بواسطة االبن؟!

*** 

، يعرتهيا النقص والزيادة واالضطراب عن اهللا بغري علم طبيعة أقوال البرش هي هذه

ق.. ال سيام وهي تتحدث عن الذات اإل�ية، ومعرفة اليشء فرع عن اسوعدم التن

قلية وهم مل يروا الذات اإل�ية، ومل ولن يعرفوا كيفيات أفعاهلا. وكل حماولة ع ،تصوره

وليس مطلوب من العقل أن يفهم كيفياهتا ألهنا خارج  ـــكيفيات أفعال اهللا و ذات لفهم

، فإهنا تنتهي كذلك إىل فوق أهنا تصل إىل الفشل والظن ـــحدود طاقاته وقدراته ومهامه 

 اإلحلاد.ك أو الِرش 

وإن  !؟الواردة يف قانون اإليامن يمكن أن يتقبل أي معنى من هذه املعاين أُي عقل

 اطري لينسف نسفًا كل ما كتبته عقول البرش من أس هذا قانون..يف ناقشته كل سؤال 

رس "ولكن يمكن إلغاء هذا العقل بكلمة واحدة..  وأوهام وظنون عن ذات اهللا.

 ! "الكهنوت
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هو تاج األرسار أل�ه بدونه ال يمكن للكنيسة  رس الكهنوت": يقول علامء املسيحية

وهذا الرس قد  ،ألحد أن ينال مواهب الروح القدس بدونه وال يمكن ،أن تستمر

ر املقدسة النبي وله امتيازات أكثر  نزلةوالكاهن له م، تأسس منذ البدء كباقي األرسا

اهللا  إىلإذ أن الكاهن مؤمتن عيل الرشيعة، ومسموح له بتقديم الذبائح  ..من األ�بياء

ومن فم الكاهن خترج  طايا،.. وله سلطان غفران اخلومحل خطايا الشعبللتكفري 

أن تفكر وتدرس وتفرس وترشح  يفالتي هلا احلق وهو السلطة الوحيدة  .الرشيعة

("األسفار الدينية
22F

1(. 

وغريها من أي نوع من املناقشة يف  ،يمكن إلغاء كل سؤال ومناقشة يف قانون اإليامن

 :العقيدة املسيحية بكلمة واحدة.. إلغاء العقل؛ برس الكهنوت

د الرب، وحده الكاهن من يفهم !أ� -  ت ال تفهم مرا

.. أ�ت ال تعرفها ! الكاهن وحده هو من والنصوص هناك معاين باطنية لأللفاظ -

 يعرف !

الكاهن وحده هو املُقدس واململوء  وال ممتلئ بالنعمة، اً �ت لست ُمقدسأ -

 بالنعمة.. الروح القدس َحيل عليه !

 ايا.. وأ�ت ال متلك !الكاهن يملك ُسلطان مغفرة اخلط -

ر.. وأ�ت ال تعرفها ! -  الكاهن يعرف األرسا
                                                           

البابا شنودة الثالث. كتاب أسرار الكنيسة  - 1البابا شنودة الثالث. كتاب الكهنوت ج - 1كتاب الالهوت المقارن ج )1(
 كنيسة األنبا تكال.موقع  -األنبا موسي. سر الكهنوت في الكتاب المقدس  -حبيب جرجس. كتاب سر الكهنوت  -عة السب

 



 80  الثالوث ورس الكهنوت 

 

 

الكاهن ينطق فيه الروح القدس، وهو الوسيط بني اهللا والناس.. وأ�ت لست  -

 بوسيط !

واألغالل املُذلة التي تقف يف  ،والصخرة الصلدة ،هذا الكهنوت هو العقبة الصلبة

ال جمال للتساؤل، وال جمال ملحاولة إذ ال جمال للعقل، و ..طريق اإلنسان املسيحي

الفهم، فالكاهن يملك "رس" و"سلطان خاص" منحه إياه "روح القدس" فتحول 

باقي املخلوقني، فهو الوسيط، وهو يملك منح  كاهن هو اآلخر إىل "رب" متميز عىلال

 ك، وأوضح صور عبودية البرش للبرش.املغفرة.. وهذا عني الِرش 

لغي العقل أمام الطريق إىل دين اهللا احلق.. ألن الكاهن يُ  ملنيعهذا هو حائط الصد ا

ً بني يدي الكاهن.. ال إرادة له، وال  امًا، ويتحكم يف الروح؛مت فيصبح املرء أسريا

عليك أن  ل أم مل يستوعبه،.. هذا هو اإليامن استوعبه العقفهماختيار، وال تفكري، وال 

 قتدون !وإن عىل آثارهم مُ  ..ناعليه آباءواعتقد" ! هذا ما وجدنا لق عقلك.. غ"ا تؤمن

 

***

=

=

=

=
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م]، وهو الذي دعا  337ـــ 307حكم قسطنطني األول الدولة الرومانية يف الفرتة [

الذي تم فيه صياغة قانون  ـــم  325 سنةإىل عقد أول جممع مسكوين يف العامل يف نيقية 

جتاه الديانة املسيحية خالفًا  ني"مرباطور الوثني "قسطنطاإل مع حتول موقفو ـــاإليامن 

خيش فيها عىل تفكك  العتبارات سياسية واجتامعيةكان هذا التحول  ..لسابقيه

كان يرصُّ عىل التمسك باإلرث السيايس  ـــرغم مسيحيته  ـــوقسطنطني " ..الدولة

ا الروماين القديم الذي يضع اإلمرباطور يف املكانة األعىل بالنسبة إىل شعبه، ومن هن

يمكننا أن نفهم مغزى اعرتاف اإلمرباطور قسطنطني باملسيحية من األصل، فقد آمن 

أمل أن تظل مرتبة الكنسية دون مرتبة و ،سيايس للكنيسةهبا دون اعرتاف بدور 

بيديه، قد أراد قسطنطني للكنيسة أن تعلو اإلمرباطور، وحسب قول أحد املؤرخني: ل

 ال عليهام !

إجياد توازن بني النظام الديني القديم (الوثنية)  ـــالوقت يف نفس  ـــحاول وهلذا 

فد اجلديد (املسيحية)، حدث هذا يف نفس الوقت الذي حاول فيه قسطنطني  والوا

احلفاظ عىل االمتيازات الدينية السابقة لإلمرباطور الروماين، فاحتفظ باللقب الذي 

 هن األعظم).الكا ـــ (Pontifex Maximus كان حيمله أسالفه الرومان

إىل  ،احتوى بالطه يف نفس الوقت عىل العديد من رجال الدين املسيحينيلقد و

جانب الكهنة والفالسفة الوثنيني، كام قسمت الوظائف الكربى بني املسيحيني 

ÚÓ±âbm@Ú0 
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تدل عىل املسيحية  كها احتفظت أ�ضًا بإشاراتبل إن النقود التي أمر بص والوثنيني،

 .والوثنية معاً 

ار املسيحية يف وسط ثقايف وفكري متفلسف ومتشبع بروح الفلسفة نظراً النتشو

نيةف  لرتاث اليونانيني..وا نقلوا معهم إليها  ،عندما دخل الرومان يف الديانة النرصا

أ�حاثهم الفلسفية وثقافتهم الوثنية، ومزجوها باملسيحية التي صارت خليطاً من كل 

("ذلك
23F

1( 

 فلقد قضت املجامع الكنسية عىل ما ،املسيحيةل األول للعقيدة ا الزلز فكان هذا هو

وقابلة لرشكيات، إىل مزيج من الوثنيات وا تلتبقى من ديانة التوحيد؛ حتى حتو

(للتغيري والتطوير واإلضافة واحلذف حسب رغبة كل امرباطور
24F

ثم ُقسمت الدولة !  )2

، ورجال واألمراء رمرباطوطبقة اإل :وُقسم املجتمع إىل ،هنةمرباطور والكبني اإل

من  مرباطور والكهنوت، وعامة الشعب املسحوق باسم اإلمن جانب وتالكهن

 ..جانب آخر

 :حتى طال كل يشء ـــيف عصورها الوسطى املظلمة  ـــة كنيسوتفشى ظلم ال 

 أ�فسهم وسطاء بني اهللا والناس. : جعل رجال الكهنوتطغيان روحي

ر، ومنعتالكنيسة : فرضت طغيان عقيل  مناقشتها. عليهم األرسا

                                                           
 حاتم الطحاوي، بتصرف. -والدولة في العصور المسيحية القديمة والوسطى  القمر:الدين و) 1(

يره على قرار المجامع ! وحتى قرار راجع المجامع المسكونية، والمجامع التالية لها. ورغبة اإلمبراطور وتأث )2(
زوجات اإلمبراطور في عبادة الصورة واأليقونات من عدمها، وراجع إطالق الهرطقة على المعترض واضطهاده بل 

 ومحاربته.
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! وفرضت العشور واهلبات..  للشعب صكوك الغفران الكنيسة : باعتطغيان مايل

 أكرب مالك األرايض، وأكرب مساند للسادة اإلقطاعيني يف أوروبا.من حتى أصبحت 

املتحدثة باسم  انفسها عىل الدولة واملجتمع، أهن الكنيسة : فرضتطغيان سيايس

 سة.ين الكنالرب، وعىل اجلميع أن خيضع لسلطا

لتزم عىل العقول عدم التفكر يف أمور الكون، وأن ية يس: فرضت الكنطغيان علمي

ة، وحرقت العلامء القائلني بغري تفسرياهتا ! فنشأت يسفقط بتفسريات الكناجلميع 

(ة وبني العلميسالعداوة بني دين الكن
25F

1(. 

 ثم.. 

التي غريت وجه انفجر املجتمع حتت هذا الطغيان، فقامت الثورة الفرنسية 

للعقيدة فكان هذا هو الزلزال الثاين  ـــ امتداد احلضارة الرومانية ـــاحلضارة األوربية 

قامت الثورة الفرنسية ضد الثالوث احلقيقي القائم يف حياهتم (امللوك  املسيحية،

والكنيسة والنبالء) مقابل الضلع الكسري ممثًال بعامة الناس أو بمعنى أدق العبيد.. 

قامت الثورة الفرنسية يف بدايتها ضد  ! ال وجود إلنسان أو مواطن أو حقوق حيث

!  فجعلوها ثورة ضد الدين نفسه د رجال الدين.. ثم تلقفها اليهوداإلقطاع، وضد فسا

هي دين أوربا اجلديد !  "العلامنية" تبني العلم والدين.. وصار العداوةواستحكمت 

 !  واملسيحية بقايا تاريخ أو تراث

***

                                                           
 ، بتصرف.أحمد فواقه /د -مذكرة في اإلسالم والمذاهب المعاصرة  )1(
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@
 

ة تركت إجابتهـا للعقـل ذا انتهت مناقشة قانون اإليامن، وما طرحته فيه من أسئلوهب 

  البحث عن إجابة شافية كافية هلا.عنها وحياول يتأملها ويتمّ لاملسيحي 

بل كان قوام  ،واملقارنات طريق املناظرات اختذولعل القارئ الكريم يلحظ أ�ني مل 

الذي  ؛م وإثارة العقل نحو هذا اإليامنحماولة الفه ـــ يامنلقانون اإلـــ هذه املناقشة 

العني..  ، كام ال يمكن إغالق العقل، وعصبيستحيل أن يستقيم يف عقل طرفة عني

 !وألن الدين هكذا ُورث عن اآلباء ألن السابقون هكذا اعتقدوا،  وتؤمن

 كال..

نيا واآلخرة.. وهلذا جيب إن العقيدة أمر هائل يف حياة اإلنسان؛ ُحيدد مصريه يف الد

ر  ،وعن فهم ،وعن يقني ،وعن اطمئنان ،أن يكون اإليامن عن بيّنة وعن وضوح ال أرسا

وال اضطراب.. اضطراب كالذي يف قانون اإليامن ويف  ،وال شك ،فيه، وال غموض

تكاد تؤمن بيشء ويستقيم معناه يف النفس، إال جتد النص الذي يليه فإنك ما  ،تناقضه

هم األول، ثم يكون املطلوب ليس حماولة الفهم، بل إلغاء العقل الذي حاول يلغي الف

 الفهم !

ك، وهي حماولة باءت اجلمع بني التوحيد والِرش  ةوسبب هذا االضطراب هو حماول

وهذا  ،ك الذي يطاردهم يف كل لفظ ومعنىهتم للهروب من الِرش بالفشل ككل حماوال

حماولة فهم  أ�ناءب الذي يصيب العقل البرشي يف احلرية واالضطرا  هو السبب الرئييس

Êbπ�a@ÊÏ„b”@Û‹«@kÓ‘»m 
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هذه العقيدة املتضادة، وهذا الذي جعلها طالسم ال تُفهم.. ألهنم حياولون حماولة 

اإلنس حماولة لن يستطيعها أحد ولو كان ، ة يف اجلمع بني التوحيد والرشكيلمستح

 واجلن بعضهم لبعٍض ظهرياً.

نعبد اهللا  :إما توحيد رات أخرى.خياإما توحيد، وإما رشك.. وليس ثمة فهو 

، ويف أ�وهيته، ويف ربوبيته، مشيئتهوحده.. َأَحٌد يف ذاته ليس له ثاٍن، ويف صفاته، ويف 

هو اخلالق سبحانه وحده ال رشيك له.. ال رشيك له يف اخللق، وال يف امللك، وال يف 

وال يف  ،وال يف العبادة ،وال يف املشيئة.. وال رشيك له يف الطاعة ،اإلرادة، وال يف التدبري

مة.. والكُل بإرادته وقدرته سبحانه  ،اخلضوع خملوق، وال يف الدينونة، وال يف القوا

 والكُل له عبيد.

واختص بكذا،  من كذا.. مولود ختص بكذا، وهناك ابنهناك إ� ا: كوإما ِرش 

 وتكوينهم الداخيل أو اخلارجي .. واختص بكذا،من كذا انبثق وهناك روح قدس

وهلم إرادات مستقلة، أو إرادة واحدة بعد تشاور  ! جوهر إ�ي واحدمن  واء..س

بعد كل هذا التعدد يف  ثممهام..  زئة بقرار واحد، وثالثاجلميع ! أو إرادة واحدة ُجم 

يف النهاية إ�  م.. تأيت لتقول أهن، والوظائفواخلصائص ،والصفات هلة،، واآلقانيماأل

 طرفة عني.فهذا لن يستقيم يف عقل أو ضمري  ! كلتهرب من هتمة الِرش  ،واحد

 . من كل األ�واع ،ركب متعدد، بل رشك مُ اً واحد اً كليس ِرش  وه و

 

***
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 يف العقيدة املسيحية:ك والكفر الِرش  أ�واع بيان

 رشك االعتقاد.  •

 سك. رشك العبادة والنُ •

 تباع. رشك اال •

 الرسالة األخرية.الكفر  ب •

 ك االعتقادِرش 

ء أكانت  ،مثلث األقانيمجوهر واحد إ� واحد  ـــ تعاىلـــ عتقاد بأن اهللا إن اال سوا

 ك يف دين اهللا.وِرش كفر  فهذا ؛األقانيم صفات أم كائن حقيقيتلك 

 ورشك يف دين اهللا.كفر  فهذا ؛ُمولود منه إن االعتقاد بأن هللا ولد

فهذا كفر  ؛يشء دس، اشرتكا يف خلقإن االعتقاد بأن عيسى بن مريم أو الروح الق

 ورشك يف دين اهللا.

 فهذا ؛وحي بروحه أي الروح القدس ،املسيحإن االعتقاد بأن اهللا ناطق بكلمته أي 

 ورشك يف دين اهللا.كفر 

‚˝ç�a@ÊaåÓfl@ø@Êbπ�a@ÊÏ„b” 
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 ورشك يف دين اهللا.كفر  فهذا ؛ خلق اإلنسان عىل صورتهإن االعتقاد أن اهللا

تام  يقوم عىل فصلٍ  ،بحانهعن اهللا ســـ يف دين اهللا ـــ إن التصور االعتقادي الصحيح 

َّ  ﴿بني اخلالق واملخلوق، بني األلوهية والعبودية.. � ِ �ِ ْض
ر ْض � َر  �ِ � َر و َر ّّ م نر�  � �َ  ّ  �ُ ِ

بضًد� ـٰ�� �ر ر َّ�ض َ� �ِ ّد� .� َر ْض   ُ ّد َر َر ْض   ُ و ار صض
ر
دض ح ًد�  .قّدر َض ة� فر ْض ���يه� يروضمر �قضد�يرونر مه   ُ  )26F1(﴾ َر

َأحٌد يف ذاته ويف صفاته ويف أفعاله.. ليس له ولد، وليس هو حي  فاهللا سبحانه

رب! فاهللا سبحانه هو بروحه القدس، وال غري ذلك من الكفريات الرصحية والرشك األك

 أحد غريه خملوق..  اخلالق، وكُل 

. وال يف اإلرادة ،وال يف املشيئة ،لكوال يف املُ ، وال يف األمر  ،فال رشيك له يف اخللق

 ُمطلق اإلرادة واملشيئة.. له ُكن.. فيكون. إذا أراد شيئًا أن يقول ـــسبحانه  ـــه رُ موأَ 

 سبحانه وتعاىل.

د بالعبودية، واخللق كلهم له عبيد.. فال ال رشيك له املتفرّ  هو اإل�ـــ سبحانه ـــ فاهللا 

ه،  ،إ� غريه أسامئه وال يف وال يف  ،وال يف الربوبية ،ال رشيك له يف األلوهيةوال رب سوا

ه، وهو الذي ُحييي ويموت صفاته..  ه، وال رازق سوا ه، وال مالك سوا ال خالق سوا

 وإليه املصري.

األول فليس قبله يشء، وهو اآلخر فليس بعده يشء، وهو الظاهر فليس  ..هو اهللا

شاءت إرادة اهللا سبحانه احلرة الطليقة من فوقه يشء، وهو الباطن فليس دونه يشء.. 
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نروه   ﴿كل يشء بقدر.. لق فخَ  ،لق ما يشاءوقانون أن خيَ  كل قيد لردض ٍء خر ض ّ �ر  ّ ّو  �ّ ِ
 ٍْ در �در السموات واألرض وخلق الكون وعوامل ال نعرفها وال نراها، وكلها خلق  )27F1(﴾ب

تفّرد ومن ضمن ما خلق، خلق اإلنسان.. خملوق مُ  ـــ تعاىلـــ خاضعة عابدة ُمسبحة هللا 

ناتوليس من فصيلة احلي  بل هو متفّرد يف خلقه، ويف دوره !وال من أقسام الثديات ،وا

كل املخلوقات عابدة وُمسبحة هللا.. إال اإلنسان صاحب إرادة يف االختيار،  ورسالته.

ِ�  ﴿ فحمل أمانة العقل وأمانة االختيار.. ْض
ر ْض � َر  �ِ � َر و َر ّّ ر �َ َر وّرةر  نر

ر ْض نرو � ْض َر َر ّو  �ّ ِ
�ر 
ر
برول� فر� �

��ض ۖ َر  ُ و ّر � �
و ��ض رلرهر َر�ر و  �ر ن�نضهر دض فر شض

ر
ح َر و  َ�لضنرهر ض ُ �ر

ر
ر ح ًَ  �ض و ه  ل وًنو جر ُر ظر ّه  �ر �ّ ِ ﴾)28F2( 

َض ﴿ ف  وءر فرلضير�ض � شر َرنر وءر فرلضي ؤضن��  � شر َر ء ذلك م )29F3(﴾�ر اجلنة  تفّرد أ�ضًا إنهولكن جزا

 م والعذاب ملن كفر .نهجملن آمن، ووالنعيم 

لرقر  ﴿ وليُمتحن يف حقيقة اختياره ،إيامنه األرض ليُبتىل يففنزل اإلنسان إىل  �ي خر َّ �
 �ً َر �  �ر ّر صض

ر
ْض ح يم� 

ر
ْض َ  ُ ربضل ور �ِ َر  ريرو ْض � َر ِر  وض َر ض َ� ﴾)30F4(..  جة اهللا قائمة عليه بدون إرسال وُح

أرسل الرسل وأ�زل الكتب  لكتب.. ولكن رمحة من اهللا سبحانه؛الرسل، وإنزال ا

ًال من البرش، ليكونوا مع سان بعهده مع اهللا يف عبادته وطاعته.. أرسل رُ لُتذكر اإلنس

طغى، . ولكن اإلنسان يَ حتى يبلغ البيان واحلق أقىص مداه ؛الناس ويف حياة الناس

، فالشيطان يقف عند كل طريق يقةويستكرب، ويستعيل عىل قول احلق ورؤية احلق
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سلم اإلنسان لطغيانه ولكربه، واتبع للهداية يصد اإلنسان عن دعوة احلق. فإذا است

 وَكفر.هلك  ؛سبيل الشيطان

فه رّ لقه.. فعالذي خيف اهللا ري فكأن عقل اإلنسان لن يكف عن التيعلم اهللا سبحانه و

يف كل  يف الكون، ورؤية آياته الباهرة بكيفية عبادة هذا العقل هللا.. إهنا برؤية آثار اهللا

 اهللا يف النفس التي بني يف كل مشهد، وبرؤية آياتخلق، وبالتأمل يف امللكوت املنظور 

رقم  ﴿ جنبي اإلنسان ْض ّّه  �
ر
ْض َ ره  َربرّ�ر َ ّي ير ْض صر ه� �ّ ّف 

ر
َ� ح َر  �َ فرو

�نرو  � �اض ْض �يروا ه� �ْ ه   )31F1(﴾ ِر

وباكتشاف بديع ُصنع اهللا يف هذا الكون اهلائل، وبالتأمل يف كيف أن هذا اإلنسان 

وجيعله سيد  ،يف هذا الوجود العظيم اهلائل.. ُيكرمه اهللا ويُعيل شأ�هرة املحدودة الذَ 

ر له ما يف الساموات وما يف خّ وكيف أن اهللا َس  ،أرضههذا الكون، وخليفة اهللا يف 

ٍِ  ﴿ ..األرض يرو �كر ار ُّ  � ذَر � ً ِن�نضه  ِ �ياو َر  �ِ ْض
ر ْض و  � � نر َر  �ِ � َر و َر ّّ ْ ّنو  � �َ َر قر�  َّ ِر َر

ُر قّ  َ  َ َّ َرَرفر  ٍٍ وض تسهيًال ملهمته عىل األرض، وكذلك باكتشاف العقل للسنن  )32F2(﴾ در

وحتقيق أقىص معاين اخلالفة عىل األرض..  ،وتسخريها خلدمته ،املبثوثة يف الكون

فرتتقي احلياة ويرتقي معها  يعمل يف املجال الصحيح واملطلوب،شد العقل وفَري 

نحو خالقه، ياة إىل األمام يف خط صاعد متزن نحو اهللا، اإلنسان.. وتسري اإلنسانية واحل

 وخالق الكون من حوله.
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يستكرب العقل ويظن نفسه أ�ه إ�، فريوح يسأل فيام ليس له به علم ! ويروح  ..لكن

يقتحم بسذاجة وجهل منقطع النظري ما ليس له به طاقة، وُيضيع طاقته العقلية يف عبث 

 ..واإلحلاد كبل كان التيه والعبث والِرش  ، األماممل يدفع البرشية خطوة واحدة إىل

 أفعال اهللا؟! عن ذات اهللا، وعن كيفيات راح العقل يسأل

 و املوجود من العدم؟!وه وأ�ى له أن يسأل ؟!�ى له أن يعرف وهو املخلوقوأَ 

وأ�ى له أن  من الدهر مل يكن شيئًا مذكورا؟! نيٌ وأ�ى له أن يتجرأ وأ�ى عليه ح

أ�ى له أن يفهم و وال خلق الساموات واألرض؟! ،ق نفسهشهد خلمل يَ يستوعب وهو 

  اهللا؟! وهو مل ير

وكيف يرتك اهللا كذا يسأل عن كيف يفعل اهللا كذا وكذا؟ أقحم العقل نفسه ل

فيكون هذا هو اجلهل املؤدي إىل  ؛ام ليس له به علمفيويتجرأ فيقول ويتكلم وكذا؟! 

�ه وكربه وعناده ليسأل عن الكفر والتيه واإلحلاد، وهو نفس ا حلال عندما تزداد جرأ

 و خطأ، وكل تصور عن كيفياتذات اهللا !! وكل ما يتصوره العقل عن ذات اهللا فه

ءٌ  ﴿ ـــ سبحانهـــ أفعال اهللا فهو خطأ، فاهللا  ض َ�ثضل�ه� �ر وال يف  ،ال يف ذاته )33F1(﴾ قريضسر كر

ه اخلالق، ونحن املخلوقني فيكف يشء.. فهو سبحان أيوال يف  ،وال يف صفاته ،أفعاله

 به اخلالق عن نفسه.عرف شيئًا عن خالقه، سوى ما أخرب للمخلوق أن ي

امه، ليست من مه األهن هذه املنطقة املحظورة عىل العقل.. ولقد دخل خلٌق كثري يف

فيده يف خالفته عىل هذه األرض.. دخل هؤالء وسموا أ�فسهم فالسفة وعلامء وال تُ 
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ومل يفيدوا  ومل يدفعوا احلياة اإلنسانية شرباً واحدًا إىل األمام، ..الهوت ومتكلمني

. وقد فعلها أ�اس ممن واإلحلاد البرشية بأي يشء ُيذكر سوى مزيد من التيه والعبث

كيفيات وتأ�روا بفلسفة الالهوت، فتكلموا عن ذات اهللا وعن  ،نتسبوا إىل اإلسالما

 !د والكفراإلحلا حتى وصل األمر هبم إىل ؛أفعاله

ورؤية آثار اهللا  ،وعامرة األرض ،إن جمال العقل هو اكتشاف سنن اهللا يف الكون

ولكنه ال  ،ليصل إىل أقىص صورة ممكنة لرتقية احلياةـــ يف هذا املجال ـــ فيها.. فينطلق 

فإنه يرى يد  ؛نتاج، بل مع كل اكتشاف للسننيتحول إىل جمرد آ�ة تضاعف اال ُيرتك

 .ما حوله.يف كل  ،وحكمتهوعلمه،  ،ومشيئته ،وعظمته ،وقدرته ،اهللا

 ، ويظل ربانياً األرضلعامرة  يعمل بأقىص طاقته فيكون هذا هو العقل الرباين الذي

مته ،وقدرته ،اهللا يرى عظمة فيزداد حبًا  عند كل رؤية هلذا العقل؛ ..وحكمته ،وقوا

 واستسالمًا وخضوعًا واتباعًا هللا وملنهجه يف احلياة.

لكن  ،علم شوق العقل إىل معرفة خالقه.. واهللا يريد له أن يعرفاهللا تعاىل يَ إن 

بالطريقة التي حتقق دوره عىل األرض.. الطريقة التي تدفع اإلنسانية واحلياة إىل 

األمام.. الطريقة التي يرى فيها عظمة اهللا يف كل مشهد من مشاهد الوجود.. بل يف كل 

 ذرة من ذرات هذا الوجود.

.. وعده جنة فيها ده إذا حقق اخلالفة يف األرض بعهد اهللا، وبإقامة دين اهللاعِ يَ  واهللا

لنعيم فيها ما ال عني رأت، وال أذن سمعت، وال خطر عىل قلب برش.. وفوق كل هذا ا

تنتظره الروح، وال هتدأ هذه الروح وتطمئن حتى الذي  احليس، هناك النعيم الروحي
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.. إنه نعيم الرؤية.. رؤية اهللا سبحانه !كانت يف اجلنة حتى وإن ،يتحقق هلا هذا النعيم

لنعيم، وال راحة ترى نعيامً غري هذا ا د بعدُ لنعيم الذي يفيض يف الروح فال َتعوتعاىل، ا

دٌ  ﴿. وال رىض مثل هذا الرىض. مثل هذه الراحة، زْ� َضنرو مر ر
�ر َر و  ُر ��يهر َ وؤ  رشر ْ ّنو � ره  َ ﴾)34F1(  

 ستكربوا؛ويَ  طغوا اهللا هلم.. وال يَ  هىل لعباده، فليختاروا ما أرادهذا ما ُيريده اهللا تعا

 لكوا.ضلوا وَهي فيَ 

*** 

رحلته القصرية جدًا عىل هذه  عىل اإلنسانـــ تعاىل ـــ ون اهللا بل ُهيَ  وليس هذا فحسب،

ال انقطاع فيها.. إن أقرص مراحل احلياة هي تلك  تدةاألرض، وجيعل حياته مم

ياة األ�دية ال تبدو احلقارنة باألرض مهام طالت، فهي بامل هذه عىل السويعات املحدودة

 !  ساعة من هنار إال

 ..ب وابتالءات وعذاباتعاإن رحلة اإلنسان عىل األرض مهام لقي فيها من ص

فيها من متاع  ة بال هناية..! وكذلك مهام لقيليس هي بيشء باملقارنة باآلخرة األ�دي

 رنة باآلخرة املمتدة بال هناية.ء باملقافليس هو بيش ..ونعيم وسلطان

ب اع، حينام يلجأ إليه ليحميه من الصجد اهللا معه حينام يلجأ إليه بصدقوسيَ 

ق اهللا.. جيد اهللا يرفعه، ويسكب يف قلبه صدُ والعذابات.. جيد اهللا حينام يصرب ويَ 
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اليقني والسكينة واإليامن، فيجد لذة ذلك أعظم من كل عذاب، وجيد يف نفسه العزم 

 من الشوق إىل اهللا. اً والصمود، وجيد يف قلبه احلب والرمحة واحلنان، وجيد مزيد

سيجد اهللا معه حينام يلجأ إليه بصدق، حينام يلجأ إليه ليحميه من طغيان النعيم 

ه ابتالء هو اآلخر مثل ابتواملتاع والسلط الء العذاب والصعاب أو أشد ! يرى ان، فريا

 . ال يطغى بمتاع أو نعيم، فيزداد تواضعًا وقربًا من اهللالك لكل يشءاحقيقة املُنعم وا�َ 

 .ه احلقيقي هو اهللا سبحانه.كُ الِ مَ  أو سلطان

وأن ما  ،هو النعيم بل يرى كل نعمة وفضل من اهللا وحده، ثم جيد أن نعيم اآلخرة

بل هو ابتالء وامتحان، فيجد يف نفسه الرغبة يف الطاعة وحب  ،لكهيف يديه ليس م

 فيجد اللذة يف وُينفق! ويستحوذ ال ُيعطي كأ�ه يأخذ ..له العطاءحبب اهللا العطاء، فيُ 

عطي وقلبه ال يرى سوى اهللا.. أريض عنه؟ فيستحثه فيُ  العطاء أشد من اللذة يف األخذ،

طلب رىض املُنعم واملُتفضل وهو يَ  ،ومزيد من الوجل ،القلب عىل مزيد من العطاء

ه.. فتكون احلرية  كل هذا ال ومع احلقيقي! ته، أو عبدًا هلوا ً لشهوا يتحول اإلنسان أسريا

 الكاملة، والتحرر الكامل بني يدي اهللا سبحانه وتعاىل.

وعن  ،وعن الكون ،هو التصور االعتقادي الصحيح عن اهللاـــ باختصار ـــ هذا 

 ،انيةرب ،لةعاّ ف ،إجيابية يف صورة.. تصور يضبط حركة اإلنسان اإلنسانوعن  ،احلياة

وهو كذلك  ضل، وال يشقى.يف هذا الوجود، فال يطغى، وال يشاملة  ،متوازنةواقعية، 

تسرتيح له النفس، تصور وت.. نهبسيط، ال رس فيه، وال ك سهل، تصور فطري،
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 ـــك آثار اهللا يف الكون رايف حدود جماله، وهو عامرة األرض، وإد ـــويستوعبه العقل 

  الروح. رشق بهوتطمئن له النفس، وتُ 

من لدن نوح عليه السالم إىل  ،وهذا التصور هو ما جاء به كل رسول من عند اهللا

 السالم. عليهم ـــبن مريم  عيسى ـــمروراً بموسى واملسيح  ـــصىل اهللا عليه وسلم  ـــحممد 

 

*** 
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 سكك العبادة والنُ ِرش 

ك وكفر يف ِرش  فهذا ؛الصور إن التوجه لغري اهللا بالعبادة وشعائرها يف أي صورة من

 دين اهللا.

ء بالسجود أو باالإن التوجه إىل القدسني واملالئكة س رشك  فهذا ؛ستعانة هبموا

 وكفر يف دين اهللا.

ء أكان  ـــكائناً من كان  ـــ  أي أحد من البرش االعتقاد بأنإن  يغفر الذنوب.. سوا

ــ عليه السالم ـــعيسى يح املسرسول من عند اهللا أو نبي أو قديس كاالعتقاد بأن  أو أمه  ـ

ن الذنوب؛ فهذا ـــ عليها السالم ـــمريم  رشك وكفر يف دين اهللا، وكذلك السجود  يغفرا

ء أكان أ�قونة أو صورة أو صليب أو صنم؛ كلها هلم يف أي من الصور رشك وكفر  سوا

 يف دين اهللا.

رشك  ستعانة بغري اهللا؛االدعاء أو االستغاثة أو ح أو الصالة أو البائإن تقديم الذ

 ؛أو من دون اهللا ،مع اهللا وكفر يف دين اهللا، وكذلك االعتقاد بأن أحد ينفع أو يرض

 رشك وكفر يف دين اهللا. فهذا

رإن االع ها إال جمموعة من البرش، أو أن لرسالة اهللا فرال يع اً تقاد أن يف دين اهللا أرسا

رشك وكفر يف  وت؛ فهذانهإال طبقة الك اوال يعرفه ية ال يطلع عليهاّرس معاين باطنية 

 دين اهللا.
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إن االعتقاد بأن رجال الكهنوت يملكون رس املغفرة، ويستطيعوهنا، ويقفون 

 رشك وكفر يف دين اهللا. فهذاوسطاء بني اهللا وعباده؛ 

من كل صور العبودية لغريه يف أي الكامل أراد لعباده التحرر  ـــ سبحانهـــ إن اهللا 

فإن مل تكن خالصة تامة لوجه  ،فطور عىل العبوديةور.. وقلب اإلنسان مَ صورة من الص

ً لكل عبودية  ؛وحينام تكون لغريه هللا الكريم؛ فحتامً ستكون لغريه.ا يقع اإلنسان أسريا

  كانت لغري اهللا.

 اإلنسان بكل كيانه قلبه وروحه وعقله وجسده..إليه توجه أن يـــ سبحانه ـــ أراد اهللا 

اهللا وحده يدعوه، وأن يتوجه إىل اهللا وحده يرجوه، وأن يتوجه إىل اهللا  يتوجه إىل

هللا إىل اوحده يسأ�ه، وأن يتوجه إىل اهللا وحده يرجو املغفرة والقبول، وأن يتوجه 

ه، وال يتِق وحده بقلبه وجوارح ه، وال يرغب يف أحد  ه.. ال يلتفت ألحد سوا أحدًا سوا

ه،  ه، وال يتووال خيضع ألسوا كل إال عىل اهللا وحده، وال يلجأ إال إىل اهللا حد سوا

ِ�  ﴿ بال رشيكوحده، وال يسجد إال هللا وحده..  و َر مر َر ضيروير  �ر َر  ��  ّ  � َر  �ِ �ر ُّ صر � ْض ِ  ُ
َ��ر  ر وَ ْرب�ِ �قضار �لّـه�  َ.  ۖ كر �ر  �ْ ِ   َر �ر َض م�

 
�كر ح َٰ ��ر �  )35F1(﴾ َر

احلرية التي تستقيم معها إنسانية إهنا احلرية الكاملة بني يدي اخلالق سبحانه، 

بني �هة عدة.. وال آوال ينفطر قلبه بني اإلنسان، فال يتشتت كيانه بني أرباب شتى.. 

من تلك الوساطة الكاذبة وسطاء يتحولون إىل أرباب، وال كهنة تستحوذ عىل ا�ال 

 املزعومة، حينام خيدعون الناس باملغفرة..!
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أو قد يستذله  ،ن اإلنسان ضعيف.. قد َيضعف أمام شهوةيعلم أـــ سبحانه ـــ إن اهللا 

فيقع يف اخلطأ ويرتكب الذنب.. فيفتح اهللا باب التوبة ال ُيغلقه يف وجهه أ�دًا  ؛الشيطان

أي ال  ـــ قنطوا ب ال تويف الذن فيقول ملن أرسفوا عىل أ�فسهم. دام يف هذه احلياة ما

ْض يرو  ﴿ نوب مجيعًا، إنه هو الغفور الرحيم..من رمحة اهللا.. إن اهللا يغفر الذ ـــ تيأسوا   ُ
رة� �َلّـه� ۚ  و� ن�� ّْ�ض نرو  َر �ردض ْض  ه� �ّ ّف 

ر
ٰ ح ر َر ف و�  ر َض

ر
�ي�ر ح َّ �يًاو ۚ  َ�برود�ير � َر ّ وبر  َم �  َ ف� ْض َر ُّ �َلّـهر  � ِ

  ْ ي َّص� َ�  ْ و ف  ْر ض ور �ق  ُ ّه   �ّ ِ﴾)36F1(  ُباملغفرة..  اهللا عدهويَ ، التوبة لإلنسان تعاىل حبب اهللافي

ً�  ﴿ نوب حسنات..وليس املغفرة فقط بل واستبدال الذ َر ْر �ر �َ َر َر �ر  �نر َر � اروبر  َّ نر � ِ
 ۗ ٍِ نرو ّر ْض صر �ه� ي�ِئروا ِر  �َلّـه  

ل  برد�ِ  َ ـِٰ�كر  َقر
ًو فُر  �ْ و و  صر ًَ ي ّْص�  � ًْ و ف  َر ُر �َلّـه   نر فال يقنط  )37F2(﴾َر

ال بو ،ال رسب فر الذنوب مجيعًا إنه هو الغفور الرحيم..أحد من رمحة اهللا، فاهللا يغ

  اعرتاف بني يدي الكاهن !

م �رفضٍس  ﴿ بل ..ثقل كاهلهوليس هناك خطيئة أصلية ورثها اإلنسان عن أ�يه آدم تُ   ّ

�ينرةٌ  ُْر برتض  ّر و كر َر � َرى ﴿ )38F3(﴾ب خض
 
ْر ح ٌَ َ�زض ْر �ز� َر   ْ  ارز�

َر وكل إنسان حماسب فقط عىل  )39F4(﴾ َر

وإذا تاب اإلنسان من ذنٍب ثم عاد إليه..  ه من أفعال، وال يتحمل ذنب غريه،ما ارتكب

بب اهللا إليه التوبة، حيبب اهللا إليه التوبة مرة ثانية وثالثة ومائة وأ�ف بال هناية.. ُحي 

وجيتهد أن  ،وحمبته ،وقربه ،ويعده باملغفرة والرمحة الواسعة.. طا�ا أ�ه يبتغي رىض اهللا

 .. حلًا ابتغاء مرضاة اهللايعمل صا
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وء  ۚ  ﴿ ..ولكن رشر � � َر � �كر َ َٰ ُر �ر َ و د  َ  نر ْرْضف� َر �ه�  ركر ب ُ � �ض
ر
َ  ح َرْضف� َر  ُّ �َلّـهر  � �كض  ِ � � �ض َرنر

ًَ برا�يًد�  �ر ْر  ّْ ْر دض  در �وَلّـه� �ر ويغفر ما دون ذلك  ،غفر أن ُيرشك بهال يَ ـــ تعاىل ـــ اهللا  )40F1(﴾ب

يقبل اهللا معه أي عمل ُظلم عظيم ال  ـــيف أي صورة من الصور  ـــفالرشك  ،ملن يشاء

  صالح..

ء لعملهم الصالح يف اآلخرة، ولن ُيقيم اهللا هلم ـــ  تعاىلـــ  ولن يكون للمرشكني جزا

أعامهلم الصاحلة  ـــ أي بطلت ـــبطت هنم بام كفروا، وَح يوم القيامة وزنا، بل جزآؤهم ج

�ي�ر ن��ض  ﴿ ام كانت تلك األعامل الصاحلة، مهكهمبسبب ِرش  َّ َر � ضكر � ِر � ر ِ �ِ َ
 
دض ح قردر َر

�ر  �ْ �َ رو
و�رّ� ن��ر ��ض  َ ر َر َر ل كر  َر ّ� �ر برور ربض ِر ُضتر  ر �ض

ر
��ض ح بضل�كر قِر �ي�ر  ﴿ )41F2(﴾ بر َّ �كر � َقِر

 
ح

ْض فر  وَ ه  َر �ض
ر
تض ح ب�ور �ه� فربر و� ق�در َر ْض  �ه� �ِ ْر  �ِ �آيرو َ� ب  َ فر زضّوً �ر َر ة�  ْض يروضمر �قضد�يرونر ره  َ  ْ فمن  )42F3(﴾ �ر ّ د�ي

 عليه أن يدخل يف دين اهللا أوالً، ثم يسأ�ه العفو واملغفرة. ـــوالعياذ باهللا  ـــوقع يف الرشك 

كل صورة العبادة له من صالة وزكاة ودعاء وغريها من العبادة تعاىل وجعل اهللا 

اجته الفطرية للعبادة، فاهللا غني عن حل ةه، وتلبيام هي لصالح اإلنسان نفسسك، إنوالنُ 

واجلن عىل  معصيته.. فلو اجتمع اإلنسرضه تَ نفعه طاعة عبد، وال كل العاملني، وال تَ 

ولو اجتمع اإلنس واجلن عىل  ،ئاً لك اهللا شياتقى قلب رجل واحد، ما زاد ذلك يف مُ 

 .لك اهللا شيئاً ، ما نقص ذلك يف مُ قلب رجل واحدأفجر 
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ن لكل إنسان أن يرتقي يف العبادة والتقرب إىل اهللا بالطاعات، ويستطيع ويمك

 دأن يصل ألعىل الدرجات عن ؛اإلنسان إذا أخلص قلبه هللا، وصفت روحه ملحبة اهللا

ل وساطة من رجأو  ،اهللا.. دون احلاجة لتقديس من كهنوت، أو إذن من إكلريوس

ىل أحد إال بتقوى اهللا سبحانه.. فالناس سواسية أمام خالقهم ال فضل ألحد ع دين !

فالعبادة  إنسان أن يدخله، وأن يرتقي فيه، والتقوى باب شامل مفتوح يستطيع كل

ٌب ۖ  ﴿ .لة مبارشة مع اهللا تعاىل.ِص  �ْ  َُر
ِ َر��ِ فرإ��� َ�برود�ي  كر 

َر
ر
� ِر ورَر �ّ��ع�  �ذر�  َض يب  در ج�

 
ح

ِض   َر  �َ يب و�  َرج� ّض ير
ۖ  فرلض �ُ �ذر� در�ر ُر ِ َ د  َضش  ْض ير لّه  ِ� قرار ن�ن و�   )43F1(﴾ؤض

وهذه العبادة ليست جمرد طقوس وحركات يؤدهيا العبد، بل هي يف أصلها توجه 

إهنا العالقة املبارشة الروح نحو خالقها، وحماولة االقرتاب بتلك العبادة من اهللا.. 

ب، وتسأ�ه املغفرة، القريبة مع اهللا َجّل وعال.. العالقة القريبة احلبيبة التي تسأ�ه احل

 . بال رشيك.. تسجد له وحده، وتتقرب له وحده.والتوفيق والسداد.

*** 

املخلوق الوحيد الذي خيتار أن يعبد اهللا، وهلذا االختيار جزاء عظيم  إن اإلنسان هو

  ..وآثاره يف الدنيا عظيمة ،عند اهللا، وأجر كبري 

فة عبادة مثلهم من البرش، أو رر اإلنسان أوالً مُحت  فهذه العبادة هللا وحده.. ن خرا

  اهللا. داالعتقاد بأن غريهم من البرش يستطيعون هلم يشء عن

                                                           
 ] 186سورة البقرة:  [) 1(
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ته،: حترر اإلنسوثانياً  ه ان من عبوديته لذاته، أو شهوا  أو ،للامدة عبوديتهأو  ،أو هوا

 . انأو السلط ،�الا املتاع، أو 

وتفيض  ،ستقيم معه احلياةت ؛دائمي جتعل اإلنسان يف حالة اتزان روحإهنا  :اً وثالث

التي يشعرها اإلنسان عندما يشعر  ..الفرحةو ،والرمحة ،والقناعة ،واحلب ،بالرىض

تلك الذرة ـــ وأن اإلنسان  ..وأن اهللا العظيم يقبل طاعته املتواضعة ،قيمته وكيانه

 ،لجأ إىل اهللا.. واهللا يسمع لهيستطيع أن ي ـــ جود الضخماملحدودة يف هذا الو

أي يشء يف تلك  كام أ�ه إذا فات اإلنسان جيب حسب إرادته وحكمته ومشيئته.ويست

السويعات املحدود عىل األرض، فسيجد الِعوض الكامل والعطاء اجلزيل يف حياته 

  اآلخرة.

: استمرارية تلك العبادة بال انقطاع هو أمر فطري قبل أن يكون تكليفًا ورابعاً 

شيطان القاعد له عند كل طريق ُمصمم عىل ضالله عصم اإلنسان من الهو يَ ف ؛لإلنسان

يته.  وغوا

 سك يف مكان أو زمانأو نُ  ،ثم مل تكن تلك العبادة جمرد صلوات يف أوقات

حياة املؤمن كلها عبادة.. عبادة شاملة كل مناشط ـــ سبحانه ـــ اهللا .. بل جعل فحسب

سن صدقة.. بل هو أ�قل دقة، وإفشاء السالم صدقة، واخلُلق احلَ احلياة، االبتسامة َص 

ن العبد يوم القيامة ُحسن ُخُلِقه، السعي يف حاجة اآلخرين عبادة، إغاثة  يشء يف ميزا

امللهوف عبادة، زيارة املريض عبادة، إطعام اجلائع واملسكني ومساعدة املحتاجني بال 

صرب َمّن أو أذى عبادة، رعاية اليتيم واحلنان عىل الضعفاء عبادة، خمالطة الناس وال
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ء العظيمُجيزي اهللا ،كل مناشط احلياة عبادة ،عليهم عبادة طا�ا أن  .. عليها اجلزا

يفعلها وهو مؤمن ُموحد باهللا غري مرشك، يفعلها من أجل رىض اهللا، وابتغاء  اإلنسان

 مرضاته.

يدفع اإلنسان إىل احلركة وامليض يف احلياة  ؛فتتحول تلك العبادة إىل وقود روحي

ة الربانية عىل األرض، ومحل رسالة اهللا إىل العاملني.. وليست تلك لتحقيق اخلالف

. إنام ويقعد عن امليض يف احلياة صومعة؛يف  نسانالصورة املنحرفة التي يرتهبن فيها اإل

العبادة هي التزود بالوقود الروحي ملزيد من احلركة يف احلياة، وهذا وحده هو املنهج 

وحاجة القلب والروح إليها، وال يغفل  ..بادةالذي ال يغفل جانب الع ،املتوازن

ل أعباء محل رسالة اهللا مّ وعامرة األرض وفق منهج اهللا، وَحت  ،رضورة القيام باخلالفة

 لعاملني.إىل ا

هو ما جاء به كل رسول من عند اهللا من لدن نوح عليه  ..وهذا التصور عن العبادة

 ـــ بن مريم عيسى ـــرًا بموسى واملسيح مرو ـــصىل اهللا عليه وسلم  ـــالسالم إىل حممد 

 السالم. عليهم

 

***
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 تباعك االِرش 

 ،ّرم اهللاإن االعتقاد بأن الكاهن من فمه خترج الرشيعة، وأ�ه يملك حق حتليل ما حَ 

 .اهللا ك وكفر  يف دينل اهللا؛ فهذا ِرش َح أوحتريم ما 

من دون اهللا؛ فهذا حريم إن االعتقاد بأن ألي طبقة من البرش حق التحليل والت

 يف دين اهللا.رشك وكفر 

إن االعتقاد أن من حق البرش أن يتخذوا منهجاً ورشيعة غري رشيعة اهللا؛ فهذا رشك 

 وكفر يف دين اهللا.

لبرش أن يقيموا حياهتم االجتامعية والسياسية واالقتصادية حق اإن االعتقاد بأن من 

ئهم وعقوهل دون الرجوع إىل منهج اهللا  ،موالفكرية.. وكل جماالت احلياة بأهوا

 ؛ فهذا رشك وكفر يف دين اهللا.ورشعه

ورشيعة تنظم  ،اإلنسان يف هذه األرض بال منهج ـــ سبحانه وتعاىل ـــمل يرتك اهللا 

 ،واالقتصادية ،والسياسية ،منهج احلياة االجتامعية ددرشيعة حت وترسم طريقه.. ،حياته

ومعنى التوحيد أن يعبد . ة التقايض والتحاكموكيفي ،والعالقات بني الناس ،والفكرية

مة  ـــسبحانه  ـــدونه الناس ً� واحدًا، يفرّ  بكل مفهومات  ـــباأللوهية والربوبية والقوا

مة ئع  ـــوحده  ـــفيتلقون منه  ـــ القوا التصورات والقيم واملوازين، واأل�ظمة والرشا

 ، والتوجيهات واألخالق واآلداب.والقوانني
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جاء هبا كل رسول، كان يأيت معها من الرشيعة التي  ..نت كل رسالة من عند اهللاوكا

فق مع تلك الفرتة من حياة  الناس، وإن اإلعراض عنها  أو�كتنظم حياة الناس ما يتوا

سك، وكاإلعراض عن االعتقاد بأ�وهية اهللا كاإلعراض عن عبادة اهللا يف الشعرية والنُ 

من له حق وحده  اهللاتقتيض حتامً أن يكون  ـــ سبحانهـــ اهللا سبحانه وتعاىل.. فإن أ�وهية 

ور  ﴿ الترشيع لعباده..  ُ َر لرقر  �ض خر ْ  نر اضلر َر َر 
ر
رب��  َ

رلضق  ﴿ )44F1(﴾ �َلّو�يف  ��ض َر �ر  ��ض
ر
َ

  َ مض
ر ْض � فله سبحانه  ،اً يعتقتيض حتامً ربوبيته عىل خلقه مجـــ سبحانه ـــ وإن أ�وهية اهللا  )45F2(﴾َر

 )َيدين(بمقتىض أ�وهيته، وهو الذي  )يُرشع(تباع، فهو سبحانه الدينونة واخلضوع واال

 بمقتىض ربوبيته عىل كل خلقه. ..الناس حلكمه

، وإن أ�وهية للبرش عىل البرش ادعاءهو  اولة برشية للترشيع من دون اهللا؛وإن أي حم

وهذا هو  .البرشبوبية عىل بالر ادعاءهو  ؛أي حماولة برشية لدينونة الناس هلذا الترشيع

مة عليهم من دون فالكفر والرشك..  يعبد الناس آ�هة وأرباباً متفرقة، جيعلون هلا القوا

ئع والقوانني  اهللا، حني يتلقون التصورات والقيم واملوازين، واأل�ظمة والرشا

ًا، و أرباب ـــهبذا التلقي  ـــوالتوجيهات واآلداب واألخالق، من برش مثلهم. فيجعلوهنم 

مة عليهم.. وهم مثلهم برش.. عبيد كام أهنم  يمنحوهنم حقوق األلوهية والربوبية والقوا

  عبيد.
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تكن لغري اهللا.. والعبودية هللا وحده  ؛إنه ال بد من عبودية ! فإن ال تكن هللا وحده

راً  ماً  تطلق الناس أحرا رشفاء أعلياء.. والعبودية لغري اهللا تأكل إنسانية الناس  كرا

 تهم وحرياهتم وفضائلهم.. ثم تأكل أمواهلم ومصاحلهم ا�ادية يف النهاية.وكرام

*** 

وإن رشيعة اهللا  .وأحكم احلاكمني.وحده هو أعدل العادلني،  ـــسبحانه  ـــإن اهللا 

ع ُيّرش  ـــ سبحانهـــ فهو اخلالق  ،وحدها هي التي حقًا يتساوى فيها اخللق أمام اهللا

م طريقهم، وَهيدي ع سبحانه ما ُيصلح حياهتم، وُيقوّ ّرش . فيُ للمخلوقني، وكلهم َخْلقه.

ن الطريق إىل اجلنة ؤمّ األرض، ويُ هذه قلوهبم، ويعصمهم من الشيطان يف رحلتهم عىل 

ويظلم طغى ويستكرب اإلنسان يَ  هلذا املخلوق.. اإلنسان، لكنـــ سبحانه  ـــالتي أراده اهللا 

ء فيه. ديأ� د فيكون جزاءه النار.. عاقبناعويُ   ال هزل فيه، وعذاب ال مرا

األلوهية عند حماولة الترشيع من دون اهللا،  بادعاء يف اللحظة التي يتجرأ فيها البرشو

للحظة يقع الظلم يف تلك ا الربوبية عند حماولة دينونة الناس هلذا الترشيع.. وبادعاء

ئهم لطائفة يف حياة البرش، ألن هذا الترشيع إنام صاغته عقول البرش و العظيم أهوا

أو أو مصلحة الطبقة  راعي مصلحتها اخلاصةُترشع إنام تُ أخرى من البرش، وحتامً وهي 

قق لنفسها امتيازات عىل غريها أو األرض أو األمة.. وُحت أو اجلنس أو اللون احلزب 

من البرش، فتكون هبذا الفعل استعبدت وتأ�هت عىل غريها من البرش، وعندما خيضع 

وربوبية البرش عىل مثلهم  ،لترشيع، فهي الدينونة الكاملة واخلضوع املُذلا ذاالبرش هل
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لعباده بأي حال من األحوال، وبأي صورة  ـــتعاىل  ـــ. وهذا ما ال يرضاه اهللا من البرش.

 من الصور.

*** 

تباع لرشيعة اهللا ومنهجه" هو أشد ما هذا اجلانب من التوحيد "توحيد االوإن 

راء وأصحاب اهلوى وا�ال والسلطان.. ألن هذا التوحيد جيردهم تكرهه امللوك واألم

ء التسلط عىل البرش همن صور يف أٍي من أي تسلط عىل البرش كامالً جتريدًا  .. سوا

باحلكم والسلطان، أو التسلط عليهم با�ال والنفوذ، أو التسلط عليهم بالشهوات 

ء، أو التسلط عليهم باألذى والعذاب.. جترده م دعوة التوحيد هذه من كل واألهوا

ُ  ..أمام اهللاسواسية وتضعهم  ،نفوذ وسلطان هللا، لك كله الفضل كله هللا، وامل

اهللا.. وكل ما يف أ�دهيم من مظاهر حكم  والسامء هللا، وا�ال مالوالسلطان يف األرض 

فهم هلم؛ عه اهللا عملون، فإذا قاموا بام ّرش لينظر كيف ي ابتالء.. مال إنام هو أو سلطة أو

 فهم يف سخط اهللا وناره وعذابه. ؛ يف رىض اهللا وجنته ونعيمه، وإذ مل يقوموا برشعه

وحاربت رسوهلا واملؤمنني  ها امللوك، وحاربتها بشدة،توحيد هذه تكرهودعوة ال

طني عىل الناس بغري كانت هناك طبقة من املنتفعني املتسلّ معه يف كل جيل.. يف كل جيل 

عىل الناس، فتستذهلم وتستعبدهم.. ثم تطلق هلم عنان  وجه حق، وتدعي ربوبيتها

ها، وتطلق يد حتى تنغمس يف املوبقات ال خترج من ـــوخاصة اجلنسية  ـــالشهوات 

ض.. ثم حترتف طبقة تسمي نفسها "رجال دين" تصوغ دين رتعالعذاب عىل كل من ي

فق مع أهواء أصحاب السلطان واحلكم وا�ال وجتار الشهوات وامل رابني! وال يتوا
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ء اجلامهري املسُوقة إىل الشهوات، فيكون الدين هلا ِحرفة و مصدر يصطدم كذلك بأهوا

اجلامهري، وموطن قدم عند أصحاب السلطان  دخل ووظيفة ومنصب.. هلا سلطان عىل

وتبيع هلم  وا�ال. وتتسلط طبقة "رجال الدين" هي األخرى عىل اجلامهري وتستغفلهم

فة، وتست ل هي وأصحاب السلطة عبدهم باألساطري واألوهام؛ فتتحوّ الوهم واخلرا

فال ترتك هلم منفذ للحرية  ،�هة وأرباب تستعبد أرواح وأجساد اجلامهريوا�ال إىل آ

 اهللا ! رشعحتت 

، مل حياربوا دين اهللا ألن هناك بعض ُأ�اس إن أصحاب السلطان واحلكم وا�ال

هذا ال ضري منه ف كال.. صومعتها منعزلة، أو أهنا تتعبد يف ،تعتقد أن هناك خالق واحد

تشجع عليه، بل وربام  بل إهنا أحياناً  ،عىل الطواغيت واحلكام واملستكربين معهم

وة يف معركة الوجود واملصري !تشارك فيه أن يتساوى اخللق كلهم  ..لكنها حتارب برضا

وحده، هذا ما ال أمام اهللا حتت رشيعة اهللا، ويرد السلطان وا�ال واحلكم والوالء هللا 

 الشهوات واملرابني وجتار الدين.جتار ُتطيقه طبقة احلكام وا�ال والسلطان و

مل يكن أ�دًا دين اهللا اعتقادًا باردًا يف العقل، أو عبادة يف وقت أو مكان.. دون أن 

ختضع حياة الناس كلها ملنهج اهللا. إن امللوك واحلكام وأصحاب ا�ال والسلطان 

كم حياهتا.. بل حتأن لرشيعة ربانية جلامهري اهلائجة من ورائهم ال تريد وجتار اهلوى وا

أو عادة  ،أو رؤية فكرية قابلة للتغيري وحرية النظر ،تريد دين يكون جمرد اعتقاد نظري

، وإن َعظُمت فتكون عبادة أو صالة يف دور العبادة.. أما أن تصوغ ومناسبة اجتامعية

ياة، فهذا الذي وقف له الطغاة واملستكربون بكل احل هذهحياة الناس وطريقهم يف 
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ئهم وامتيازاهتم  ،سالح يف كل جيل ً مع مصاحلهم وأهوا أل�ه يصطدم اصطدامًا مبارشا

ومن فسق  ،وجهون اجلامهري بسحرهم أهنم عىل خري منهج وطريقوشهواهتم، ثم يُ 

ككة غارقة حتى ُمرتهلة متفسخة متف مستذلهاجلامهري يستعبدوهنم، فاجلامهري ُمستعبدة 

 جتار األهواء.والُسكر والُثاملة يف الشهوات التي أطالقها هلم امللوك واحلكام 

، قد ختتلف أ�وان كررة يف كل جيل يف حياة البرشية األمس واليوم وغداً تصورة م

 الصورة حسب املستوى احلضاري لكل جيل، لكن أ�دًا مل خترج عن هذا املضمون.. 

رتد األمر كله هللا صاحب اخللق واألمر، وترد الناس ل ولكن دعوة التوحيد تأيت

لرب وهو ا بال رشيك.. ة.. اهللا هو اإل� املستحق للطاعة والعبادوحده كلهم هللا

كل اخللق سواء، ال دماء ملكية وال قداسة و. بال رشيك تباعاملستحق للدينونة واال

ىل كل وضع ال َيدين ع ثوريةشاملة كاملة  يةلكهنوت.. كل البرش سواء، دعوة حترير

 هللا. 

إن إقامة دين اهللا يف األرض إنام هو بإقامة رشعه ومنهجه، ورد األمر كله هللا يف 

وإن االعتقاد بإ�  ة.والتصور، يف العبادة والنسك، يف الترشيع ومنهج احليا االعتقاد

ه ؛ يقتيض حتامً أن يكون سبحانستحق العبادة والصالةواالعتقاد بأ�ه وحده م ..واحد

 ك يف ألن هذا كفر وِرش  ؛كام ال جيوز لإلنسان أن يسجد لصنم هوإن هو املُرشع واحلاكم.

بكل وضوح كفر ورشك يف دين  هأل� ؛دين اهللا، فال جيوز له أن يتوجه ملُرشع غري اهللا

 اهللا.
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عية، واالنتساب إنام يكون رابطة الوالء االجتامدينه هذا هو  ـــ تعاىلـــ ثم جعل اهللا 

ورابطة  ودولة.. وجمتمع، وراية،فجعل اهللا دينه ورشعه.. هوية، وصبغة،  لرشعه،

واألرض.. ألن اهللا والقوم، واللغة، والء فوق رابطة الدم، والنسب، واجلنس، 

و  ﴿ سبحانه إنام خلق اإلنسان من أجل قيام دينه ورشعه يف األرض، كام قال تعاىل: َرنر

ر  �ِ  َّ � ��سر ِ
��ض َر  �ّ �

ت  ��ض لردض ُ� خر َ ْض  ﴿ وقال: )46F1(﴾ اضب د  ض �بروء�  �َ َ�ذ  َّ ض َر �ر ن و� �ي�ر �نر َّ و � هر َم
ر
يرو َ

  ْ  ُ ِ�كر  قـر َض
ْض فُر  ْ ِن�ن�  َّه  َرور َر  � َرنر  �ُ و َر ي ��� 

ر َر َر  فض ض �قض�  بمو� َربر ِض � �ُ ر روء ِ �ِ َض
ر
ْض ح �ّر�  ور �خض
ُر  و  َ � وَ َّ  )47F2(﴾ �ق

اجليل،  ذاك جاءت لُتصلح حياة الناس يف لقد كانت كل رشيعة من عند اهللا إنام

 امعليه ـــ بن مريم لقومه، ثم جاء من بعده عيسى ـــعليه السالم  ـــفجاءت رشيعة موسى 

منهجًا وطريقاً،  ـــه السالم علي ـــتخذًا من رشيعة أخيه موسى لنفس القوم، مُ  ـــالسالم 

ال و ،وا بآ�ات اهللا ثمنًا قليالً يشرتأن وال  ،يتولوا عن هذه الرشيعةلوما كان الناس 

رون بعضها، حتى طال عليهم األمد فقست قلوهبم، يكتموهنا ويظهرون بعضها وينك

 ة واإلنجيل، ومل َتعد بعُد كام جاءت من عند اهللا.راضاعت معامل الرشيعة والتوو

 ـــ تعاىل ـــعندما أرسل اهللا  ..ثم جاءت الرسالة األخرية، والرشيعة الكاملة واخلامتة

ــ اً رسوله األخري حممد  الرشيعة اإلسالم هيلتكون رشيعة  ـــ صىل اهللا عليه وسلم ـ

 لكل العاملني. عامة لكل البرشية، ورسالته رسالة جامعة واملنهج

                                                           
 ] 56[ سورة الذاريات:  )1(
 ] 23[ سورة التوبة:  )2(
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أرادت هلا الثبات يف حياة البرش، وسكتت عن  أمورإن رشيعة اهللا جاءت بثوابت يف 

بام ، ولظروف كل جيلكيفية تطبيقها ت وترك ،أشياء قالت فيها أمور عامة جامعة

فق مع املستوى احلضاري الذي تعيشه البرشية د اهللا من حُ  ،يتوا كمه وبام حيقق مرا

(ورشعه.
48F

1( 

هي التي جاء هبا كل رسول من  ،اتباع رشعه ومنهجهبوهذه الدعوة إىل توحيد اهللا 

مرورًا بموسى  ـــ سلمصىل اهللا عليه و ـــإىل حممد  عليه السالم من لدن نوح ..عند اهللا

 السالم. عليهم ـــ عيسى بن مريم ـــواملسيح 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 دار الصفوة. -هللا على العبيد.. وأصل أصول التوحيد" كتاب "شرع هللا حق  -إن شئت  -راجع  )1(
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 الكفر بالرسالة األخرية

 برسول من عند اهللا؛ فهذا ُكفر ليس  ـــصىل اهللا عليه وسلم  ـــ اً إن االعتقاد بأن حممد

 يف دين اهللا.

الدين ليس هو  ـــلم وسصىل اهللا عليه  ـــإن االعتقاد بأن اإلسالم الذي جاء به حممد 

 فر  يف دين اهللا.كُ ؛ فهذا اخلاتم

 فر  يف دين اهللا.كُ اإلسالم دينًا؛ فهذا غري  يقبلـــ تعاىل ـــ إن االعتقاد بأن اهللا 

بعد  ..غري دين اإلسالمـــ يمكن لإلنسان أن يتبعه ـــ  حق إن االعتقاد بأن هناك دين

 يف دين اهللا.فر كُ هذا ؛ ف ـــىل اهللا عليه وسلم ص ـــرسالة حممد 

هو  ـــصىل اهللا عليه وسلم  ـــأن يكون رسوله حممد ـــ سبحانه ـــ شاءت إرادة اهللا 

 لة اخلامتة، وُأرسل كل رسول لقومهالرسول األخري، وأن تكون رسالته هي الرسا

. ُأرسل إىل الناس كافة، وإىل كل العاملني. ـــصىل اهللا عليه وسلم  ـــخاصة.. إال حممد 

ره   ﴿ واهللا سبحانه َر و ِر �ْ  ْ ضار يضث  �ر ْ  صر
لر َض
ر
 ه.. تبحكمته وعدله ومشيئ )49F1(﴾ ح

ً، وال خيرجوا عن برشيتهم قيد  وا أن يكون لهسنة اهللا تعاىل يف رُ واقتضت ُس  برشا

فون كام ضعَ ُأ�ملة، حتى يكونوا قدوة ونموذجًا للناس، يعانون ما يعاين الناس، ويَ 

كان اهللا عصمهم من  وإذا ،يفرح الناسيتأ�م وويفرحون كام مون يضعف الناس، ويتأ�

ً، وعىل هذا األساس كان وا اخلطأ واهلوى.. فإهنم بعد مازال برشية الرسول قاعدة  تبرشا

                                                           
 ] 124: األنعام[ سورة  )1(
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صىل اهللا عليه  ـــتعاىل عن رسوله حممد  ال اهللاق القدوة للناس.. كام قيأساسية لتحق

ٌ ِن�  ﴿ :ـــ وسلم ر�ر ّرو �
ر
و َ َر ّ�� ْض ِ وء ُ  و ق�در َضج  ُر ير � �ر َر ٌد �ر �ص� َر  ٌ ��ر ْض ِ ره �  �َ و ِ َر ّ�

ر
َ ّ َر � ِر ِ ْض ي و ثضل � 

 ً د� صر
ر
�ه� ح �ِ ْر  � َ �ا�برودر �كض ب  � �ض

َر َر وً  �ْ و َر�ً صر ْض �ر َر �ه� فرلضيراض �ِ َّ  ﴿ )50F1(﴾ ْر � بضل�كر ِ لضنرو ن�� بر ِر ْض
ر
و ح نر َر

ضه�ْ
ِر � ِ �ِ ًَ ّمو و  )51F2(﴾ ْ�جر

ليُذكر الناس بام هو مركوز يف فطرهتا من إيامن باهللا، ولكن الفطرة  وجاء كل رسول

ويرشدهم إىل الطريق  ،قد تنحرف وتضل، فيأيت الرسول للتذكرة والبرشى والنذير

  .الصحيح إىل اهللا تعاىل.

وء   ﴿ ثم اهلداية من اهللا: رشر � � د�ي نر َرهض  َّ � �ّ �� قـر َر ْض   ُ � در  ُ لريضكر  َر  )52F3(﴾ قّيضسر 

ن�ن��ر ك� ﴿ ؤض  َ �لض ى َ َر َرذ�كض �ه�  ْر ب َ� نذ� ٌج ِن�نضه   َر ْ�كر صر دض �  � صر ضكر فر�ر ير�  ِر � ّز�لر ِ
 
 )53F4(﴾َروٌب ح

هو دين كل رسول من عند  ..وكان اإلسالم بمعنى االستسالم هللا رب العاملني

وكان التوحيد هو دعوة كل   ـــصىل اهللا عليه وسلم  ـــمن لدن نوح إىل حممد  ،اهللا

ولٍ  ﴿ ل:رسال  ِ ّْ بضل�كر ن��  لضنرو ن�� بر ِر ْض
ر
و ح نر ُ�  َر َ ب د  ّرو فرو�ض

ر
َ َّ � ر ِ ��ر َر ِ ّّه  

ر
ضه� َ ِر � ِ �ِ َّ ّ و � ِ ﴾)54F5( 

َم ﴿ ى � در ُر ْ ّن�ض  َ�نضه  ِر فر و ض �قّووو  �ب و� ُ َر �جض َر  َّ ض � �َ ب د  ُ� ��ض
ر
ًَ ح و  ِ ّْ ّنٍة 

 
� ح ِ  ّ ثضنرو  �  دض �رار در

قر  َر
ن�  ُ�برة  َر ُر �ر يضفر �ر ض كر �َ  َ  َ ِ� فروّ ْض ض  � �ْر �َ  � �ّ �قرة  فر َّ لريضه� َ� َر ّدتض  ْ ّن�ض صر نضه 

���ر  ِذ� َر  َ
ض َ�﴾)55F6(  
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 بأ�ه اهللا الواحد اخلالق الرازق :االعتقاد والتصوركل رسول جاء بتوحيد اهللا يف 

وله القوامة  ،اخللق دين، وهو الرب سبحانه له يَ املدبر ا�الك والقادر عىل كل يشء

فال يدعو إنسان مع اهللا أحدا، : العبادة والدعاءسبحانه عىل كل يشء، وبتوحيد اهللا يف 

فال  :اتباع رشعه ومنهجهوال يسجد وال يصيل ألحد سوى خلالقه، وبتوحيد اهللا يف 

كام تقدم رشح ذلك تفصيًال.. هذه الدعوة جاء هبا بكل  ،رشع غري رشع اهللا يتخذ

ـ اً  يكن حممدرسول، ومل �ً ِن��ض  ﴿ دعًا من الرسلبِ  ـــصىل اهللا عليه وسلم  ــ �دض نت  ب
و ك  ْض نر  ُ

 �ْ  ِ َم َ� ﴾)56F1(..  ،بل جاء بام جاء به كل رسول، لكن رسالته كانت هي الرسالة األخرية

وال دين غريه، ورشيعته هي الرشيعة الكاملة اخلامتة.. للناس  اتمودينه هو الدين اخل

 .البرشية.. يف كل األرضكافة، لكل 

كام  ـــومل تكن معجزة اإلسالم معجزة مادية تقهر الناس يف جيل من األجيال وتنتهي 

الرسالة األخرية كانت الدين اخلاتم وبل وهو  ـــحدث يف الرساالت السابقة له 

 معجزته عقلية وسلطانه قلبي..

" كتاب اهللا لكريما "القرآن وهي ..مستمرة عىل تعاقب األزمانفكانت معجزته  

كتاب اهللا مفتوحًا لكل البرشية  ريف والتبديل والزيادة والنقصان،املحفوظ من التح

وتطلع عليه وتشاهد إعجازه وسلطانه عىل العقل والقلب والروح.. طا�ا  ،أن تنظر فيه

ستقامة عىل واال مس طريق اهلداية، ويسأل خالقه الرشدتلعليه اإلنسان وهو ي قبلأَ 

 ـــ اهللا تعاىل ـــ ويرضاه لعباده.ي حيبه الذ دينه
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يف البالغ املبني عن رب العاملني.. وانطلق  ـــصىل اهللا عليه وسلم  ـــ وجاهد حممد

صىل اهللا عليه وسلم  ـــف البرشية رهبا، بام أوحى اهللا إليه، فلم خيرتع حرفًا من عنده عرّ يُ 

ور  ﴿ فقال عنه سبحانه: ـــ ضهر َ� �� َر ق   و يرنو� نر ِر  .ىَر ٌ ي و ِض َر  َّ � ور ِ  ُ ُض  � ِ ﴾)57F1(  وقال سبحانه

ولكن اآليات  ـــال عىل رسول اهللا وهو ُحم  ـــ إليه إذا قال بغري ما أوحى اهللا به إياه مهدداً 

 تعلم البرشية خطورة الرسالة، ودور الرسول، وهول أمر العقيدة.. قال سبحانه:

َ��ر ﴿ ر وَ ٌْ ِن�� ِّْب� �قضار روض  .ارِْ� َ ْ�  َر ُروَْ�
ر ْض لريضنرو �راضضر � َر ّولر  در ���  .�ر َر

ِض �و ّرو ن�نضه  ب ذض خر
ر ْر

.  ّْ  ُ

���ر  ضور اضنرو ن�نضه  �َ ور �ر  .قردر زْ� وج� نضه  صر ٍد �ر صر
ر
ْ ِن��ض ح و ن�ن�  َر   )58F2(﴾�ر

�  ﴿ وهو دين قال اهللا فيه: َِ � � �ض َر َ�ند�  ُر ن��ض  وض �ر
ر َ َر ُر  � َض ُر �قضد  َ  َ بّ َردر َر فر�ر 

ر
ض ��يه� ح �َ د  رورجر َ 

ث���ً  َ��رفوً كر  )59F3(﴾ �خض

دض  ﴿ املعجزات: حانه واصفاً املرشكني وهم يسأ�ون الرسول الكريموقال سب قردر َر

 
ر
ٰ ح ِر
ر
ٍْ فر� ثر  نر

ِ�  ّ ُ� ن��  � َض د 
� �قض ـٰذر ُر �لّنوس�  �  ّ�ضنرو َ �َر ًْ و ف  َّ ك  � ُر  �ّّوس� ِ ُروَ و� قر� ّمؤضن��ر  .�ض َر

َر َركر صر  ج  ب وً�  ّيٰ �رفض ِ� يُر ْض
ر ْض رو ن��ر �   .ّر

ر ْض َر � ج�ِ َ فر َ�نرٍب �ر َر  ٍْ �ي
َّ  � نٌّة ن�ِ ُر َركر جر و َض ار� 

ر
ْر ح و �ضهر

��ً ج� و �رفض رهر َ ة�  .خ��ر َر � �
�ر َر ض َ� َر �وَلّـه�  ر ب �ِ

ض َض اُر
ر
ًفو ح ّر لريضنرو ك� َر َضتر  و زر�ر َر وءر كر َر ّّ د� ر �َ ّض َض س 

ر
ح

  .ُرب�يً� 
ر
لر ح ِ� ِر ّيٰ �  َ ب�ي�ِكر صر � ن��ر َ ّمؤض  �

قر َر وء�  َر ّّ َ� �  ٰ َض ر َض ار
ر
َ ٍأ ح � ز خض ُر َركر �ريضٌت ن�ِ و َض ير� 

ه ۗ  ؤ  َر َروبًو ّ�دض لريضنرو ك� ��ِ  َر ْر ُر  و بضبر  ِ  
ْض  ُ  ًَ و  ِ ّْ  � ً ر�ر � َّ � ْض ك نت  ِ   )60F4(﴾ ُر
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� ﴿ يقول للمرشكني: ـــسبحانه  ـــواهللا  َّ � ُّ � ُر ِ ن�ن و َر ي ؤض �كر  �ِ ْر َرت   � ْض �ر يضه�
لر َر ّدتض   .ي�ر صر

�بر  � �قضارذر  َ َر ّيٰ ير م �يرٍة صر  ّ ْض  �ضه  وءر روض جر َ لمو�  ﴿ )61F1(﴾ َر َر وء� �ر َر ّّ �ر �َ لريضه�ْ بروبًو ن�ِ َر نرو  َربض وض �ر
ر َ َر

ُر  و َ ج  َراض ض  .��يه�  ْض �ر ّرو بر  ْ و بضار
ر
ِض َ َر ِ�َ  ِ و  َر �ّ� وَ و� ِ ُر قردر َ  ْ و ب  ّض  )62F2(﴾�  ُروضٌم ّن

 وهو يريب: جمال النفسيف كل جمال.. يف  ـــصىل اهللا عليه وسلم  ـــفجاهد حممد 

دون إغفال حاجة اجلسد، ودون أن تطغى  ..ورقيها األجيال عىل سمو النفس وتزكيتها

يطغى اجلسد عىل الروح فيتحول إىل  دون أنوروح عىل اجلسد فيرتهبن اإلنسان، ال

قدوة خري يتحقق التوازن وتستقيم احلياة.. فكان صىل اهللا عليه وسلم وبذلك ان؛ حيو

 ومثال.

 وهو يريب األجيال عىل: ال املجتمعجميف  ـــ صىل اهللا عليه وسلم ـــوجاهد حممد 

 ته املتنوعة، وبني املجتمعاوقدراملستقلة  التوازن بني فردية اإلنسان وشخصيته

 ؛هو وأخيه جسد واحد ن اإلنسان املسلم يف املجتمعوأ .ورضورة متاسكه وحيويته

.. دون فيه جتمع ودور الفردملنسان للفردية واالستقالل، وحاجة افوازن بني حاجة اإل

 جمتمع ال ُيقسم إىل وهوفيتحقق التوازن وتستقيم احلياة.  عىل آخر، طرفأن يطغى 

جنبي.. بل جمتمع أو عريب وأ ،وت وعلاميننهأو ك ،أو أمراء وعامل ،سادة وعبيد

مة واإلنسانية، وال يتسلط عىل اإلنسانيتساوى كل فرد فيه يف احلرية وا أحد، وال  لكرا

فكان صىل يستعبده أحد، وال يستذله أحد، بل اخللق كلهم سواء حتت رشيعة اهللا.. 

 قدوة ومثال.خري اهللا عليه وسلم 
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ة اهللا.. ويتساوى يعفذ رشتنلو، قيم دولةيُ ل ـــصىل اهللا عليه وسلم  ـــوجاهد حممد 

زواته، ومل تتبدل له غصىل اهللا عليه وسلم يف انترص ًا أمام حكم اهللا.. فالناس مجيع فيها

فيه من َنْصب وعذاب  سنن اهللا يف النرص والتمكني.. بل خاض الطريق كامًال بكل ما

ن عند السنن أل�ه ُمرسل مله ري . مل يأ�يه نرص سهل أل�ه رسول، أو ستتغوجراح وآالم

م البرشية أسس احلياة علّ ليُ  ؛فيه القيه كل إنسانبل خاض الطريق بكل ما يُ  ..كال ،اهللا

الواقعية، الشاملة، الربانية،  :ويقدم املنهج اإلسالمي يف صورته ،الصحيحة القويمة

 يف صورة عملية يف كل جماالت احلياة. املتوازنة.. املتفّردة،املثالية،  اإلجيابية،

.. كل الناس أو حماباة عىل أحد امتيازمت هذه الدولة، مل يكن ألحد فيها وعندما ُأقي

ال فضل سواسية أمام اهللا حتت رشيعة اهللا، ال فضل ألحد عىل أحد إال بتقوى اهللا، و

واهللا لو أن فاطمة بنت "فقال صىل اهللا عليه وسلم:  ألحد عىل أحد يف حكم اهللا..

("حممد رسقت لقطعت يدها
63F

"يا  :فقال صىل اهللا عليه وسلموأهله.. مه وال فضل لقو )1

بني عبد مناف ال أغني عنكم من اهللا شيئا، يا عباس بن عبد املطلب ال أغني عنك من 

اهللا شيئا، ويا صفية عمة رسول اهللا ال أغني عنك من اهللا شيئا، ويا فاطمة بنت حممد 

(سليني ما شئت من مايل ال أغني عنك من اهللا شيئا"
64F

2( 
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جمتمعًا واسعًا مفتوحاً  ـــصىل اهللا عليه وسلم  ـــمها حممد اع الدولة التي أقوكان جمتم

يستقبل كل لغة وقوم وجنس ولون.. وال يرى أي فضل ألي أحد إال بتقوى اهللا.. بل 

سود.. وتَ  ة اهللاليُقيم دين اهللا، ولتنفذ رشيع ـــوسلم عليه صىل اهللا  ـــوعندما جاهد حممد 

ي��  ﴿ اً عىل الدخول يف اإلسالم فكان قوله تعاىل:أ�د اً كره أحدمل يُ  �هر  � ���ِ َر
�كض  )65F1(﴾ َر ِ

�ه دين احلرية، ويريد أل ،إسالمي عام.. إن اإلسالم ال يكره أحداً عىل الدخول فيه مبدأ

، وما ُحيدثه من حتول يف القلوب دخل فيه وهي ُمدركة لرسالته ومنهجهللناس أن ت

رك أ�وهيته وربوبيته رهبا حق املعرفة، وتد النفس تعرف واألرواح.. عندماوالعقول 

حتى إذا أسلمت.. أسلمت نفسها كاملة هللا.. أسلمت روحها وقلبها..  إلدراك،حق ا

عد بعُد تريد شيئًا يف هذه احلياة سوى رىض فلم تَ  أسلمت جوارحها وحياهتا كلها هللا،

ذا اإلسالم حتقق اخلالفة اهللا سبحانه، وابتغاء مرضاته وغفرانه.. ثم تنطلق بعد ه

وهي ال تنتظر أي  ر األرض حتت رشيعة اهللا،عمّ ج اهللا، وتُ نهالربانية عىل األرض بم

وض يف تلك احلياة القصرية الفانية، إنام تنتظر اجلزاء يف اآلخرة.. عندما تلقى رهبا، عِ 

  وتفرح بلقائه.

سس نسان، ويضع أُ سس احلياة لإلدًا ربانيًا.. يضع أُ اإلسالم منهجًا متفرّ جاء ف

خالق واآلداب.. النظام للمجتمع، ويضع أسس احلكم، وأسس االقتصاد، وأسس األ

 د،متفرّ  متوازن، ،فهو منهج رباين .بام يقول غريهغريه، وغري مشغوالً  وهو ال يلتفت إىل
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مة اإلنسان..  ُيريد أن ُيقيم احلياة إجيايب..مثايل، شامل، واقعي،  لإلنسان كام تليق بكرا

 كرم.ملخلوق املُ ا

 ..فنياهتاأدواهتا وده هذا، يضمن أسس الرقي يف التنظيم واإلدارة ووهو منهج بتفرّ 

األسس واألحكام التي أراد  اوأم رش بام حتققه من تقدم يف كل جيل،ل البولعقرتكها ف

 هلا الثبات.. فهو يقصد عن يقني ثباهتا إىل يوم الدين.

صد كل وتَ  ض.. حتمل رسالة اهللا إىل العاملني،وانطلقت دولة اإلسالم تسيح يف األر

مة اإلنسان ح فدخل الناس يف دين  ني يستعبد البرش غريهم من البرش؛عدوان عىل كرا

ين اهللا.. فهو آمن حتت رشع .. دون إكراه يف دين اهللا، ومن مل يدخل يف داهللا أفواجاً 

رًة  ﴿ اىل عنه:كام قال اهللا تع ـــ وسلم صىل اهللا عليه ـــفكان حممد  اهللا، ْر�ض  َّ � لضنروكر ِ ِر ْض
ر
و ح نر َر

َ��ر  ر وَ �ِلضار  )66F1(﴾ق

*** 

 ثم وقع االنحراف..!

بدأ  ـــ صىل اهللا عليه وسلم ـــنة رسوله حممد وقع االنحراف عن منهج اهللا وُس 

احلكم وا�ال تدرجييًا.. ثم وقع االنحراف كامًال بمرور األجيال، سياسة االنحراف يف 

ومل  ،لة اخلالفة..! وتكالب األعداء عىل دولة اإلسالم حتى تفسختحتى سقطت دو

دوالً حت أصببل  ـــ صىل اهللا عليه وسلم ـــحممد  عد بعُد تلك الدولة التي بناها وشيدهاتَ 
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 ـــعداوهتا الشديدة لكل دين املعروفة ب من أوربا ـــ!  أو مفروضة ـــعلامنية مستوردة  قومية

عها مع الكن دوالً  ح وطننا اإلسالميأصبف ـــعىل االمتيازات واملصالح  ةيسبعد رصا

عربية دوالً  ،األوربية القومية، فصارت مثل برتاث اجلاهلية فيهكل قوم  قومية ينادي

حتت هي و ..ورسالتها تنسلخ من دينها وهويتها وحضارهتا وتارخيهانعم.. لكنها 

  ! "ستعامريةاالالعلامنية  حضارة القومية األوربية"وسيطرة حكم 

اإلنسان واحلياة يف أحط صورة..  "العلامنية القومية األوربية"مت حضارة دّ وقَ 

مت دّ احليوان ! وقَ  مستوى حتى زت يف انحطاطها ومسخها كل احلدود..صورة جتاو

 وهذا العلم هو دين أوربا اجلديد ! هذا االنحطاط باسم العلم!

(ن "عامل البيولوجي"يقال دارو
67F

نشأ نتيجة تطور بيولوجي، فتطور حتى اإلنسان ": )1

وصل من مستوى "حيواين" إىل مستوى "حيواين" أرقى.. فمن كائن وحيد اخللية إىل 

! وتلك الطبيعة ختبط  والطبيعة هي التي خلقته !أن وصل إىل مرحلة القرد ثم اإلنسان

ء !  ة جعلت اإلنسانيئن هناك عوامل بيإ"فحسب بل يقولون: وليس هذا  "خبط عشوا

أن تكون هي سيدة  مثالً  هو املسيطر عىل األرض، وكان يمكن للديناصورات

فهذا اإلنسان جمرد حيوان تطور  ثقافتهم من تلك األساطري.. إذن ا وال ختلو "األرض!

 ا وال ختلو !بيولوجيًا حتى وصل إىل هذه الصورة، وهو أرقى حيوان حتى اآلن..

ونفخ  ل األرض، وُتفني اإلنسان.!أن هناك خملوقات أخرى ستأيت لتحتأفالهم من 

 اليهود يف هذا العبث، حتى مأل أسامع الدنيا !
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كل " ري اجلنيس للسلوك البرشي،صاحب التفس ":اليهودي قال فرويد "عامل النفس

به، حتى حبه أل�يه  نشاط اإلنسان يف احلياة، قائم بدافع اجلنس.. حتى طعامه ورشا

ابع من اجلنس من "عقدة أوديب" من كبت حتى الدين ن حيوان جنيس!جمرد وأمه.. 

ال توجد يف حقيقة " ثم يقول: "!الشهوة اجلنسية التي حيسها الطفل الذكر نحو أمه

األمر روابط بني البرش.. ال بني الولد وأمه، وال بني الولد وأ�يه، وال بني الزوج 

 "!!وزوجته، وال بني األخ وأخته، فضًال عن أن تكون هناك روابط بني الغرباء

كل نشاط اإلنسان يف احلياة، وكل حركة "": اليهودي قال ماركس "عامل االقتصاد

. وأخالقه هي جمرد ، فهو باختصار عبد للامل وا�ادة."التاريخ.. بدافع ا�ال واالقتصاد

 انعكاس لوضع اقتصادي.

رف والعأي الثقافة السائدة  ـــ": العقل اجلمعي اليهودي قال دوركايم "عامل االجتامع

من يصوغ فكر وعقل اإلنسان.. أي ليس هناك أخالق وال قيم يف  هو ـــاالجتامعي 

ده، وبالتايل فليست هي ذات قيمة أو ميزان  ذاهتا، بل هي ثقافة ينرشها املجتمع بني أفرا

ين وأ إذا استطعنا تغيري نمط هذا "العقل اجلمعي"..!! خذ عن داروين التفسري احليوا

إنه ال يمكن ": دوركايم يقوليدان العالقات االجتامعية، فومده ليغطي م ،نسانلإل

 .خالق، وال التقاليد"األتصور ثبات يشء من القيم عىل اإلطالق.. ال الدين، وال 

كان املظنون أن الدين والزواج واألرسة، هي أشياء من الفطرة.. ولكن " ويقول أ�ضا:

 نسان".التاريخ يوقفنا عىل أن هذه النزعات ليست فطرية يف اإل
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هذا هو ولود من رحم "املكر اليهودي".. اإلنسان األوريب املعارص، امل هذا هو

 ثقافته وفكره عىل كل البرشية ! فرض ر ! وهذا هو الذي يَ اإلنسان األوريب املُستعمِ 

(بال أخالق وال قيم !حيوان ! جنيس ! مادي ! : تقدمهذا هو اإلنسان األوريب امل
68F

1( 

نح ط خبط عشواء.. ال قيمه له، وال رسالة، وال ة، وهي ختب! خلقته الطبيع يوا

.. خبط يشءهدف، وال دين.. من أ�ن جاء؟ و�اذا جاء؟ وإىل أ�ن سيذهب؟ ال 

يرى احلياة  عشواء! وعليه أن يعيش كاحليوان.. وبسلوك احليوان، وبطريقة احليوان!

جلنسه أو لونه أو  واألرض غابة كربى، وعليه أن يبقى فيها، والبقاء لألقوى.. البقاء

 والباقي أعداء نفرتسهم بحاجة وبغري حاجة. ،قومه أو وطنه

يرى احلياة حلظة جنس مسعورة، ال حدود وال ضوابط وال أخالق وال قيم !  جنيس

فكل األعراض ُمستباحة، بل وانحدر إىل ما  ،ف أمام تلك اللحظة املسعورةوال هد

 . ار عليه، وال عيب فيهوذ اجلنيس ال غبدون احليوان.. فاعترب الشذ

ذ عىل ا�ال من أي  : العابد للامل، يرى احلياةبال أخالق مادي القدرة عىل االستحوا

ثث اآلخرين، حتى ولو رشب دمائهم، .. حتى ولو مشى فوق جوسيلةق، وبأي طري

حتى ولو باع أعراضهم وأجسادهم وأعضائهم البرشية. هذا ا�ادي يرى ا�ال سلطة 

                                                           
ولكن فقر اإلنسان األوربي من تلك القيم، لم تمنعه أن ُيبدع في الحياة المادية، ويصل ألقصى درجات التنظيم  )1(

الترهل  -"االستبداد والطغيان" كـ [الجمود الفكري ، والدفع بالكفاءات في كل مجال، بعد تحررهم من أمراض واإلدارة
ضيق األفق]، كما أن هذا اإلنسان  -الخنوع  -الرعونة  -الالمباالة   -الهوان  -تدمير طاقات اإلنسان واحتقاره  -النفسي 

ن وِسلم نشأ على الصدق واألمانة والوضوح، واحترام اآلخرين واحترام النظام.. كأخالق الضرورة االجتماعية، وأم
المجتمع، لكن أخالق الضرورة االجتماعية هذه تتالشى في حال استعمار الشعوب، وسرقة ثرواتهم. أخالق نسبية 

 حسبما تقتضي الحاجة، دون أن يكون لها ُبعد قيمي أو روحي أو ديني ! 
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اإلنسان نفسه  فيكوني هبا الذمم والضامئر، وُيفسد هبا األخالق.. وقوة ساحقة يشرت

من ا�ال، ثم وجد رضورة اجتامعية تفرض عليه "التنظيم واإلدارة" حتى أقل قيمة 

االجتامعي" فراح واألمن لم يستمتع باحلياة أكثر، وحتى يكون هناك حد أدنى من "الِس 

فوصل إىل أقىص مرحل  !ملستحق للعبادةُيبدع يف تلك احلياة ا�ادية.. فهي اإل� ا

وحاول حتقيق بعض خدمات اجتامعية، حتى يأمن ردود األفعال يف  ،التقنية واإلبداع

 دقع داخل وطنه !حاالت الفقر املُ 

لة.. وال وعبودية ا�ال وا�ادة حتى الُثام ،هذا احليوان اجلنيس غارق يف وحل اجلنس

واألخالق فيام يفرضه "القانون والنظام"  قيمة لألخالق وال ألي دين، بل القيمة

وليس هناك قيم يف حد ذاهتا، وال أخالق.. بل هي حسب "العقل اجلمعي" ونسبية 

 حالته.. القابلة للتغيري حسب احلاجة !

 !؟ة فامذا كانت النتيج

 112قامت حضارة أكرب دولة يف العامل "الواليات املتحدة األمريكية" فوق مجاجم 

حضارة قامت عىل  ! رب عملية إبادة يف تاريخ البرشيةنود احلمر، يف أكمن اهل اً مليون

 مجاجم البرش، وعاشت بدمائهم.. ورسقة ثرواهتم.

 ثم.. 

 حربني عامليتني.. 
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مليون  21مليون نفس برشية،  8,5ُقتل ما يقرب من  :يف احلرب العاملية األوىل

 مليون أسري ومفقود! 7,7جريح، 

(مليون نفس برشية ! 61,8ُقتل ما يقرب من  :انيةالث يف احلرب العاملية
69F

1( 

ستبيح ستحقر، وتَ ستعبد، وتَ ستذل، وتَ ثم متخضت احلرب عن قوى كربى عاملية، تَ 

فقامت حروب من كل األ�واع  ضعيفة؛الشعوب الأموال ودماء وأعراض وأرواح 

العلامنية بية اإل� احلقيقي املعبود يف ظل الثقافة األور ..للسيطرة عىل ا�ال والثروة

 احلديثة.

*** 

من خالل استعامرها وسيطرهتا عىل ا�ال والثروة، وفكرها رت أوربا ثقافتها دّ ثم َص 

 :األرواح واألجساد هااداحتالهلا للعقل والفكر، واستعبو

 األوريب.. قدوة ومثاالً !اجلسدي الُعري  فصار

 يواين.. علامً وثقافة !وصار الفكر األوريب احل

 األوريب الغاصب.. حمرراً وفاحتًا !تل وصار املُح

 هي احلضارة وهناية التاريخ !ة األوربية.. وصارت احليا

ر  ر  لدول العرب، بعد أن سقطت دولتهم وخالفتهم.. ُصدّ هذا هو الذي ُصدّ و

واستوطن االستبداد والطغيان؛  نحالل، وُمنع العلم واالكتشافات !االنحطاط واال
                                                           

 .الويكيبيدياموسوعة  )1(
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، ورثه الضعفوتُ  ؛طاقاته.. وتدمر إنسانية اإلنسانوتفشت أمراضه التي تفتك ب

 ،والرتهل النفيس ،والقصور العقيل ،واجلمود الروحي والرعونة، ،والتخاذل والذل،

مة اإلنس انية وانترشت وانعدام الفاعلية والتأ�ري، والفردية الشديدة، فضاعت الكرا

احلكم واحلياة؛ هذا فحسب، بل وبتنحية رشع اهللا عىل نظم  أخالق العبيد، وليس

 انترش الظلم والفساد من كل نوع !

 !ُتقلد يف صورة ساذجة مقززة أوربا.. دول العرب وراحت

حتلم بالديمقراطية تارة، وباالشرتاكية تارة، وبالرأساملية تارة، وبالشيوعية  راحت

لية تارة.. وجربت كل نظام، وفشلت يف كل يشء حتى صارت دوالً  !تارة، وبالليربا

ألن السلطان احلقيقي والنفوذ الفعيل ملن  يف كل جتربة كانت أحالم السفهاء،وفاشلة، 

(يملك ا�ال، فتهرب من الديكتاتورية إىل الديمقراطية
70F

ظنًا منها أهنا اخلالص..  )1

واألمر يف  لكنها أشد سيطرة، وأكثر انفتاحاً  ،فتجدها ديكتاتورية مهذبة بعض اليشء

اإلعالم، و التوجيه ستعبد العقول بوسائلك ا�ال، ويَ النهاية أ�ضًا يتحكم فيه من يمل

                                                           
يمنعونها عن بالد العرب فإما استبداد تحت  وإن كانت الديمقراطية أصبحت أفضل نظام سياسي في الغرب، فهم )1(

إمرتهم أو ديمقراطية تحت اختيارهم.. ويمنعون عن بالد العرب كل نافٍع مفيد، عقلية استعمارية قائمة على مص دماء 
الشعوب الضعيفة، وسرقة ثرواتها، فالديمقراطية التي تريدها أمريكا والعالم الغربي لبالدنا ليست هي امتالك الشعوب 

رادتها وثرواتها، وخروجها من الهيمنة العالمية والفلك األمريكي. الديمقراطية التي تريدها أمريكا لبالدنا هي اقتصاد إل
السوق الحر (دولة بال اقتصاد وطني وبال ركيزة تكنولوجية علمية)، وحرية اإلباحية والجنس، وحرية اإللحاد والكفر، 

أن يأتي من ينفذ ذلك باختيار الشعوب وعبر الصندوق، طالما سيأتي ليحقق  وحرية انهيار األخالق والقيم. وال مانع
لتسترد حريتها، وكرامتها،  -ولعل إرهاصات ذلك قد بدأت  -أغراضهم. ولكن عسى أن تقوم الثورة اإلسالمية يوماً 

ن الهيمنة العالمية، وُتقيم وعزتها.. ولتنهض لتقدم للبشرية النموذج الحضاري الرباني.. وينفتح الطريق أمامها للتحرر م
 الحضارة اإلسالمية من جديد، هذا وعد هللا، وهللا غالب على أمره.
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فة أهنم ستعبد األويَ  جساد باجلنس املبذول يف كل مشهد وكلمة، ويستعبد األرواح بخرا

 ! هم أهل الصالح والنجاة

فنة حِ  ..هترب من الشيوعية إىل الرأساملية أو العكس، ثم جتد األمر يف النهايةو

ومتلك الثروة وا�ال والنفوذ  !البرشمن مليارات  تتحكم يف حقرية قليلة من الناس

ستذهلم، وفوق أهنا ترسق كفاحهم وعرقهم دهم وتَ بعستتَ ف والسلطان عىل كل البرشية؛

ع عليهم طريق النجاة، وطريق ودمائهم وأرواحهم وحياهتم.. فوق كل هذا ُتضيّ 

 ذاب اجلحيم!وعوردهم النار تُ ويف اآلخرة.. اهلداية بمعرفة دين اهللا واتباعه!! 

وبعد أن توجهت السهام لقلب دولة اإلسالم وسقطت.. توجهت السهام إىل 

وصار املسلمون  !اإلسالم نفسه، وراح الطاعنون فيه يرمونه بكل سهم وبكل نقيصه

 ! كذلك أحد الطاعنني فيه فيصبحونمون أسوء مثال لإلسالم، قدّ أ�فسهم هم من يُ 

لتثري  ءحربًا شعوا . وثارت لد يف ديارهومن وُ   أهلهوأصبح اإلسالم غريبًا حتى عىل

دة فيها، رسالته، وتسف ومتزيق ،كاذبة لتشويه اإلسالمبهات ُش  يه رشيعته.. حرباً ال هوا

 ومل تتوقف حلظة !!

لكنه دين  ،نزل بلسان عريبلعرب وحدهم، أل�ه وظن البعض أن اإلسالم دين ل

ظلم نفسها، البرشية ُهتلك نفسها، وتَ  لبرشية كلها، واحلرب عليه والطعن فيه.. إنام هيل

 ! وختتار لنفسها نارًا أعدها اهللا للكافرين.. يف عذاب اخللد يف أ�د األ�دين

وإلن سقطت دولة اإلسالم بسقوط رمز اخلالفة، وإلن استمر الطعن واحلرب عىل 

ُّ � ﴿للبرشية اآلن ويف كل آن.. تعاىل اإلسالم.. فهو الدين الذي ارتضاه اهللا  � ي�ر ِ ِ��
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م   �ر ِض �
ه )71F1(﴾َ�ندر �َلّـه� ��ض م�  ﴿ :وهو الدين الذي لن يقبل اهللا سوا �ر ِض �

ر ��ض �ض َر َرغ�  � يربض َرنر

�ر  �ْ �َ رو
َ� ن��ر ��ض َر خ� ور  � �اض  ُ َر ْر ن�نضه   بر دض  َ  )72F2(﴾د�يًنو فرلر� 

، دين اهللا يف الدنيا، والفوز يف اآلخرة عليه أن يدخل يف سعادةوإذا أراد اإلنسان ال

وا العرب مثاالً وقدوة له.. بعد أن ختلّ بالد عد بعُد فليس هو حكراً عىل العرب، ومل تَ 

رشط قدوهتم وخرييتهم ف واشرتوا به ثمنًا قليًال ! ،ونبذوه وراء ظهورهم ،عنه

يف ـــ تعاىل ـــ بإقامة رشع اهللا  ؛وريادهتم وعودة دولتهم هو بإقامة هذا الدين يف واقع احلياة

��  ﴿ ..كل جماالت احلياة َر ُر  وض �رنضهر َر َأ�   َ اض َر
ض �وَ ُر ب َ  َ م 

ض �لّنوس� اُر تض َ َ�جر خض
 
ّنٍة ح
 
ر ح �ض ْض خر  َ ن ك 

 � َِ �و ُر ب ن�ن و ا ؤض َر  �َ
َر ن  َ ض َ� ﴾)73F3( 

صىل اهللا عليه  ـــمها حممد اوال ينتظر اإلنسان أن تقوم دولة اإلسالم كتلك التي أق

ام من بعده.. ال ينتظر قيام تلك الدولة حتى يدخل يف دها أصحابه الكروشيّ  ـــوسلم 

 دين اهللا.. 

ْر  ﴿ إال أن يُسلم وجهه هللا وهو ُحمسنليس لإلنسان  لر ِض
ر
�ض ح َّ �  د�ينوً ِم� ّر صض

ر
�ض ح نر َر

ن�يفوً  ْر صر �ُ�ي َر �بض َر م�لّةر ِ ٌ� َ�ّ�بر �ّ ض ور �   ُ َر ه  َ  هر اهللا اهلداية والراشد ويسأل  )74F4(﴾ َرجض

: عدت للمتقنيوات واألرض أُ وجنة عرضها السام ،حتى يفوز برىض اهللا ؛قامةستواال

َّد��ر  ﴿  َ �لض ِض َ ّد �َ
 
ِ  ح ْض

ر
ْ� َر   ِ � َر و َر ّّ و �َ هر  ْ َض َر ّنٍة  َرجر ْض   �� �ِ ّْ ٍِ ِن��  َر ف� ْض  نر

َر � ض ِ و�  َ وْ� ِر   )75F5(﴾ َر
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�ي�ر �ر  ﴿ :وينجو من عذاب اجلحيم.. عذاب يشيب منه الوليد َّ � ُّ � ض ِ وا و� نر َر ض  �َ  َ فر
 ٌْ �ِ
ر
�ٌب ح ذر َر ْض  ره  ِ�كر َ قـر َض

 
�ه� ح ى ب ردر و� ��َض

ر َ َر بوً  ُر ِ� ذر ْض ء  �ْ ْض د�ُْ� ِن� صر
ر
ْر ن��ض ح بر دض  َ ٌْ فرلر�  ّفو ْض ك   ُ  َر

�ر  �ْ �َ ْ ِن�� ّّو ه 
ر و َ نر 76F(﴾ َر

1( 

*** 

م� ۖ  ﴿ �ر ِض �
��ض ْره  َ دض حض صر ر ر�ض يره  � هضد� َر  ُ

ر
�د� �َلّـه  ح � يَ  َر ْره   �ر دض ْض صر ضار لّه  �ر �َ ُ ي 

ر
�دض ح � يَ  َرنر

ن�ن و َر ي ؤض �ي�ر  َّ ر � َر سر  ْ  �َلّـه  �ََ�ِجض ضار
�كر �ر َٰ �ر وء� ۚ كر َر ّّ و يرّاّاد   � �َ َر �ّ

ر
� َرًجو كر ًدو صر ي�ِ  .ُر ْر

وۗ  ًَ د�ي َر ّض �ِكر م  � ْر �ط   ر �َ  � ـٰذر ُر ٍٍ يرّذكّ  َر وض �در ِ� ق يرو
ُر ُردض فرّالضنرو �اض َ  َ ﴾)77F2( 

 

َ�سر  ﴿ ُ �ّوض
ر
ْ� ح بض � بر ْ ن�ِ ار�  و نر َر ِ� ًُو َ د�ِ ار رو م  ّض و ّرّز َر � َروبر �ن�ن و� ب �َ

ض َا و� �ق
 
�ي�ر ح َّ و � هر َم

ر
يرو َ

 ۚ بضت� ّّ وبر �َ بر صض
ر
ّنو ح و قرار َر ْض كر نره  َض ّرلضار

ر
و ح ُر دضبروْ�

ر
ٰ ح ر َر و  ُر ّد هر  و �ر ًُ و َ  �َلّـه�  َ ج  مض

ر
ُر ح نر ًَ َر و ا  فض  .نر

وء  ۚ رشر � � َر � �كر َ َٰ ُر �ر َ و د  َ  نر ْرْضف� َر �ه�  ركر ب ُ � �ض
ر
َ  ح ف� ْض َر َر  ُّ �َلّـهر  � د�  ِ �وَلّـه� �ردر �كض ب � � �ض َرنر

 � ٰى ِ ر و ��ض�ر ًَ ي �َ َر و  ًَ  )78F3(﴾ ُض

 

***
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@
 

 

 ،"املسيحي اإليامن دستورفر عقيدة "وإذ يوضح هذا اجلزء من الكتاب باطل وكُ 

 عىل حسن التعامل والعرشة واملخالطة الطيبة ـــكام جاء يف كتاب اهللا  ـــؤكد كذلك فإنه ي

عن العقيدة  ـــيف القرآن الكريم  ـــحني أخربنا ـــ سبحانه وتعاىل ـــ . فاهللا ألهل الكتاب

ُّ  ﴿ كم من أول كلمة:احلُ  قىضاملسيحية القائمة اآلن،  � ض ِ �ي�ر ُرآَ و� َّ َر � فر دض �ر ور قّدر  ُ  َّ �
ْر  ْر َض يح  ��ض�  مر �ّ َر ض َ� ﴾)79F1( ﴿  ٍثروق�ث  ثر�رثرة َّ � ُّ � ض ِ �ي�ر ُروَ و� َّ َر � فر دض �ر .. ولكن حينام  )80F2(﴾ قّدر

ــ كتابهيف  ـــأخربنا  ّْ  ﴿ عن املعاملة واحلياة االجتامعية قال: ـ َروبر ص� �َ ض �قض َا و�
 
�ي�ر ح َّ وم  � ار َرعر

ون �   ار عر َر ْض  ض قّ�  َا و�
 
�ي�ر ح َّ ِ  ن��ر � نرو ار بض  َ ض �َ َر  �ِ ن�نرو ؤض  َ ض ِ  ن��ر �َ نرو ار بض  َ ض �َ َر ْض  ْم َّه  ْض ص�

ْض  بضل��  َروبر ن�� بر �َ ْض  ﴿ وقال: )81F3(﴾ �قض ر َ َر ْض  � �ِ��ي�� 
 ُ �ل و وا در  َ ْض  ر �ي�ر َ َّ � �� َر   َّ �  ْ و�  نضهر َر َر 

  ُ َ م َر ُ �ر
ر
ْض ح  ُ ْ ِن�� د�يروْ�

 ُ و �ج  َض و��ر ُ  �ّ دض  َ ض �بم �َ ر �  َّ � ُّ � ْض ِ ضه�
ِر � و� ِ و  �ّ دض  � َر وقال  )82F4(﴾ْض 

("فقد آذاين اً من آذى ذمي " ـــصىل اهللا عليه وسلم  ـــرسول اهللا 
83F

من ظلم  "وقال أ�ضًا:  )5

نفس منه، فأ�ا  بغري طيب اً فه فوق طاقته أو أخذ منه شيئو كلّ أ اً أو انتقصه حق اً هدمعا

ه "يامةحجيجه يوم الق اجُّ (أي: َخْصمُه وُحمَ
84F

6( . 

                                                           
 ] 17[ سورة المائدة:  )1(
 ] 73[ سورة المائدة: ) 2(
 ] 5[ سورة المائدة:  )3(
 ] 8[ سورة الممتحنة:  )4(
 ] الطبراني[ رواه  )5(
 ] رواه أبو داود [ )6(

∑bÅfiÎ˛a@ıå¶a@Ú 

 



 128  خامتة اجلزء األول 

 

 

فحقوق أهل الكتاب، كفلها اإلسالم كاملة.. فيام يتعلق بحسن املعاملة وطيب 

رًا �ا هم عليه من يعني تأ�املعرش، والقسط والعدل، ولكن كل أو�ك ال يَ  دًا أو إقرا

ة ال بل هي طبيعة اإلسالم ومنهجه، فقضايا العقيد ،هذا تعارضاً  وليس  ك.باطل وِرش 

  .تلعثم، وال تردد، وال غبش حوهلا.وال مهادنة، وال  ،مداهنة

وقضايا العقيدة إما احلق وإما الباطل.. وعليها يتحدد مصري اإلنسان يف دنياه 

ه ! وهذا هو ما جيب أ   .والِرشك من حيمل عقيدة الباطلكل ن نواجه به وأخرا

قت نزول هذا القرآن، وقال لقد كانت احلضارة الرومانية املسيحية يف أوج قوهتا و

ٍء  ﴿ اهللا هلم: ض ر �ر َر ْض   َ ّض ر َ﴾)85F1( ..ا جاء به املسيح ومم أي لستم عىل يشء من دين اهللا

بالعقيدة ا�ادي، وال بالكثرة العددية، بل  باإلنتاجليس متعلقًا ألن األمر  ،عليه السالم

 .ورشعه واتباع منهج اهللا ..ةالصحيح

أن يكون هذا اجلزء من الكتاب قد كشف جانبًا من احلقيقة  ـــسبحانه  ـــوأسأل اهللا 

سكت ولكن ال ُتفحم ولكن ال ُتقنع.. وتُ "جة القارئ املسيحي، وليعلم أن احلُ  مأما

.. ذلك ما مل تكن ضائعاً  واملناقشة جهداً  يستجيب هلا القلب والعقل. ويظل اجلدل عبثاً 

ق، وتكشف الطريق، واطمأن هي التقوى.. فإذا كانت استنار العقل، ووضح احل

 ! القلب، واسرتاح الضمري، واستقرت القدم وثبتت عىل الطريق

من الفطرة عىل احلق الذي  إن احلق يف ذاته ال خيفى عىل الفطرة.. إن هناك اصطالحاً 

ول بني فطرت عليه؛ والذي خلقت به الساموات واألرض.. ولكنه اهلوى هو الذي َحيُ 
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الذي ينرش الغبش، وحيجب الرؤية، وُيعمي املسالك، احلق والفطرة.. اهلوى هو 

عه خمافة اهللا، وخيفي الدروب. . واهلوى ال تدفعه احلجة إنام تدفعه التقوى.. تدف

قبته يف الرس  نري البصرية، ويرفع اللبس، ويكشف الذي يُ ذا هوالعلن.. وومرا

(."الطريق
86F

1( 

 

  

 

                                                           
َّ  ﴿قوله تعالى:  تفسيرمن  )1( و�ض � ّد  ُر �َر َضُروّوً ِ ْض ف  ْ قّ�  ضار  سيد قطب. -في ظالل القرآن  ] 29: األنفالسورة  [ ﴾  �ر
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@

@

ل: ماذا يقول كتاب اهللا "القرآن الكريم" عن اجلزء الثاين ـــ باختصار ـــ هو إجابة لسؤا

 املسيح عيسى ـــ بن مريم ـــ عليهام السالم ؟

 اب اهللا عن اآليات التي حتدثت عنهو البحث يف كت :اجلزء ذلكوكان عميل يف 

 .املسيح وقومه، واخرتت كتاب "يف ظالل القرآن" للعيش يف ظالل اآليات املختارة

وجاءت موضوعات  جلو اآليات، ين مناسبةووضعت لآليات املختارة عناو

 كالتايل: الكتاب

i_k’ÿ^= Ô¢_ÃW= وهي سورة الفاحتة وحتتوي عىل كليات التصور والعقيدة)

 اإلسالمية).

flÉb=ÔÙÎ�~W وقصة البرشية األوىل ،( احلديث عن خطيئة آدم .( 

fiÎ‰^àfd=ÔŸ‹W ع نسب الرسل وإليه يرج ،( وإبراهيم ـــ عليه السالم ـــ هو أ�و األ�بياء

م موسى وعيسى وحممد عليهم صلوات اهللا أمجعني ).  الكرا

ÎÆ=É˙Î‹W .( وهو يعترب معجزة بالنسبة ملقاييس البرش ) 

yÎåª^= É˙Î‹= Óäs≈‹W  معجزة عجيبة يف امليالد بال أب، وهي معجزة ( وهو

 ). كونره بني الكاف والنون.. كن؛ فيبالنسبة ملقاييس البرش، أما يف قدرة اهللا فأم

Ú_ƒÉ^=„È’ÿ^=Êÿ=á_Â·Í=É_’ÍW  اختاذ اهللا ولدا، ومصري من يقول ذلك ). ادعاء( وهو 

Ô„br€a@ıå¶a@ÜÓË∑ 
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W!^= ‚ÍÉ )ب ويتحدث عن معنى الدين وهو من أكرب موضوعات الكتا

 ).واإلسالم

WÚ^Èã= Ô›Ÿ‘= ≥d= ^Èÿ_≈j  ء عبادة اهللا وهي ( دعوة أهل الكتاب إىل كلمة سوا

 وحده بال رشيك ).

ÿ^Ë=ÓÈg·ÿ^=Ô—Î—vWÔÿ_ãà  الرسل عليهم السالم ).( معنى الرسالة، ومهمة 

WyÎåª^=‚‹=ÉÈÂÎÿ^=Œ–È‹  عيسى عليه السالم ؟ ).املسيح ( ماذا فعلوا مع نبيهم 

W„_g‰àÿ^Ë=á_gv˚^ )يف حتريف معنى الدين ودور رجال الكهنوت ،معنى العبادة.( 

WyÎåª^=Ô≈Îgù=Ω=ŒÛ^È�ÿ^=œ˙k~^  ) طبيعة املسيح االختالف اهلائل يف بيان

 وماهيته ).

WàÛ_î‹Ë=“Û_—v .( حقائق اإليامن، ومصري املؤمنني والكافرين ) 

W!^=È‰=yÎåª^=„`=Ñ—kƒ^=‚‹=àÕ�‘ ــ  االدعاءيد هذا نف( ت وقول اهللا ـــ سبحانه ـ

 ).فيه

WÔ≈Íàêÿ^=fiÎ’¢ .( الرشيعة قضية عقيدة ) 

WfiÎ‡_–`=Ôn˙n=!^=„`=Ñ—kƒ^=‚‹=àÕ�‘ ــ  دعاءااليد هذا نف( ت وقول اهللا ـــ سبحانه ـ

 فيه ).

W“•^=„_∑ˇ^ .( النهي عن الظلم والبغي والفساد ) 
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WÊÿÈãáË=!^Ñgƒ=yÎåª^  عن املسيح، وشهادة املسيح ـــ ( شهادة اهللا ـــ سبحانه ـــ

 ). عليه السالم ـــ عن نفسه

WÑÎvÈkŸÿ=≤ÎwÎåª^=ÓÈƒÉ دعوة مبارشة رصحية للدخول يف دين اهللا ) .( 

Ó4~˚^=Ôÿ_ãàÿ_f=yÎåª^=Óá_êfW .( بشارة بالنبي اخلاتم ) 

W·å•^=!^=Ú_5` .( بعض مما وصف اهللا ـــ تعاىل ـــ به نفسه ) 

WÑÎvÈkÿ^ .( معنى التوحيد وحقيقته ) 

*** 

ً.. و ، ليعرف ماذا يقول مساحة يف عقله ونفسهاملسيحي أمتنى أن جيد القارئ أخريا

وإيامنه. وأن جيد كذلك مساحة للتأمل يف تلك اآليات، عسى أن  كتاب اهللا عن معتقده

 هيدينا اهللا إىل ما حيبه ويرضاه.

 

واهللا يقول احلق، وهو هيدي السبيل.

 

 

 

 

 






